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H E T G E D R A G V A N M A L A R I A O V E R B R E N G E N D E M U G G E N 

door 

Dr. J.J. Laarman 

"Gedrag" is een groot woord, dat eigenlijk de hele biologie van ons object 
omvat, en dat nog wel van alle soorten Anopheles, want er is niet vermeld, 
dat we ons alleen met een bepaalde soort malar ia-over brenger zullen bezig
houden. Bovendien is het moeilijk uit alle aspecten van het gedrag er één of 
meer te Idezen dat bij de rol van de mug "als vector vanP l a s mo d i u m -
soorten" buiten beschouwing kan blijven. Toch is er één aspect, dat ons b i j 
zonder interesseert in dit opzicht en dat is, dat alle soorten Anopheles bloed
zuigers zi jn . Laat ons er meteen aan toevoegen: bloedzuigers bij zoogdieren, 
in tegenstelling tot andere stekende muggen, C u l e x soorten, die zich duide
l i j k hebben ontwikkeld in de richting van bloedzuigen bij vogels. 

De Anopheles-soorten vertonen onderling opvallende verschillen in bloed-
zuiggedrag. Sommige zijn geweldig selectief en gespecialiseerd op één enlcele 
zoogdiersoort, andere zijn minder stringent aan een bepaalde bloedleveran-
cier gebonden. Het is grotendeels het bloedzuiggedrag, dat bepaalt of een 
Anopheles-soort een efficiënte vector is van een malariaparasiet of niet. Spe
cialisatie lean ook de oorzaak zijn van specifieke associaties tussen de mug en 
een bepaalde soort Plasmodium. 

Zo brengt A n o p h e l e s d u r e n i in Congo bij de rat T h a m n o m y s s u r -
d a s t e r P . b e r g h e i over en is hiervan de enige natuurlijke vector. 
A n o p h e l e s v a n t h i e l i brengt in Congo bij het bosstekelvarken A t h e r -
u r u s het P . a t h e r u r i over. De gastheerkeus is zó specifiek, dat wij nooit 
één exemplaar van deze muggesoort vonden op andere plaatsen dan in de on
middellijke nabijheid van stekelvarkensholen. En wanneer wij een keus gaven 
tussen diverse zoogdiersoorten, dan bleek alleen het stekelvarken te worden 
gekozen, ook al stonden de keuze-dieren vlak bij elkaar. 

A n o p h e l e s r o d h a i n i leeft uitsluitend in diepe grotten, zuigt daar 
slechts bloed bij vleermuizen en is aldus geworden totde specifieke overbren
ger van vleermuis-plasmodia. 

Vöór wij ons nader gaan bezighouden met het bloedzuig-gedrag moeten, 
wellicht ten overvloede, enkele opmerkingen worden gemaakt: 
1. Alleen de vrouwelijke muggen zuigen bloed, dat zi j nodig hebben voor de 

ontwikkeling van de eieren. De manlijke kunnen we dus in dit opzicht buiten 
beschouwing laten. Wij zullen ons niet met hun gedrag inlaten'. 

2. Anopheles legt steeds eieren op het water. De broedplaatskeus is een heel 
belangrijk aspect van het gedrag, omdat die het milieu van de larven be
paalt. Kennis van de plaatsen, waar de larven zich ontwikkelen is van de 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 26 oktober 1964. 
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grootste betekenis geweest bij de bestrijding van de malaria. De variatie 
in specifieke eisen is hier minstens even groot, als bij de bloedlceus. Zo 
zijn er in Zuid-Amerika soorten, die uitsluitend in de bladoksels van plan
ten (B r o me 1 ia c e e ë n ) eieren leggen. Nergens anders in de tropen is 
merkwaardigerwijs die eigenschap bij Anopheles ontwikkeld. Er zijn er, 
die in kleine plasjes in de grond hun broedplaatsen hebben, andere weer 
eisen speciaal stromend water. 

Voor de overbrenging van malaria op de mens is de mate van voorlceur voor 
mensenbloed (de mate van antropofilie) van enorme betekenis. Wij weten na
tuurlijk allang, dat sterk antropofiele Anopheles-soorten "gevaarlijk" zi jn, 
maar pas in de laatste 8 4 10 jaar proberen we deze en andere factoren in het 
mechanisme van de overbrenging van malaria te kwantificeren. Er zijn rela
ties opgesteld, waarin in principe meetbare grootheden voorkomen. Ik zeg wel 
met nadruk "in principe", omdat de werkelijkheid soms aanzienlijlce moeilijk
heden oplevert. Er is een malariametrie aan het ontstaan. 

De antropofilie wordt uitgedrukt in een factor a, die de frequentie van de 
bloedmaaltijden op de mens vastlegt. Dat is het aantal mensen, dat één mug 
per 24 uur steekt. Het is dus eigenlijk een combinatie van de bloedvoorlceur 
en de frequentie van de maaltijden in het algemeen. 

De zuigfrequentie staat in nauw verband met de ontwikkeling van de eieren 
in het ovarium: wij spreken van de g o n o t r o f e c y c l u s . Meestal is één 
bloedmaal vereist voor ieder legsel en meestal is de duur van de ontwikkeling 
onder tropische omstandigheden 2 x 24 uur. In zo'n geval is a = 0.50, wanneer 
alle muggen uitsluitend op mensen bloedzuigen. Maar dit is lang niet steeds 
het geval. Het deel van de plaatselijlce Anopheles-populatie, dat zich vol zuigt 
met mensenbloed kan best 0.90 of 0.75 of nog minder zi jn . a Wordt dan resp. 
i X 0.9 = 0.45 of i X 0.75 = 0,37. 

Hoe stellen wij de bloedvoorkeur vast? Twee manieren zijn mogelijk. (1) 
Door middel van een serologische reactie (precipitatie) met de maaginhoud 
van gevangen muggen. Hierbij moeten wij wel voor een juiste (d.w.z. repre
sentatieve?.) bemonstering van de muggenpopulatie zorgen: de muggen moeten 
zowel in hulzen als in dierenverblijven, zowel buiten-, als binnen stekend 
worden gevangen. (2) Door middel van directe waarneming van het gedrag, als 
wij de muggen een keus tussen verschillende zoogdieren geven. 

Zo werd voor een van de meest beruchte: malariaoverbrengers in Afr ika , 
A n o p h e l e s m e l a s , gevonden, dat meer dan 90% van de vangst werd gele
verd door een hut met. mensen, wanneer ter plaatse behalve een hut met men
sen ook identieke hutten met Icoeien, geiten en varkens aanwezig waren. Op 
het zelfde ogenblik werd 80% van een andere soort juist in de hut met de koe 
gevangen'. Het is nog steeds waardevol zulke proeven te doen. Wij mogen nooit 
zeggen: deze of gene Afrikaanse Anophelessoort is geweldig antropofiel, want 
er kunnen aanzienlijke verschillen tussenvariëtei ten en plaatsen bestaan (wel
ke op het ogenblik inderdaad een grote ro l spelen bij de uiteenrafeling van het 
A . gambiae-complex). 

Op min of meer dezelfde manier werd in de dertiger jaren de bloedvoor
keur vastgesteld van onze Nederlandse malariamuskiet (A . a t r o p a r v u s ) . 
Bi j een keus tussen mens en varken was het resultaat een voorkeur voor het 
varken in de verhouding 12,3:1. We zouden hier dus eigenlijk allerminst van 
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een antropofilie kunnen spreken. De zeer bijzondere omstandighedenj die in 
Nederland desondanks een handhaving van een endemische malaria door deze 
mug mogelijk maakten, zullen op het ogenblik buiten beschouwing blijven. 
Voor degenen, die zich afvragen, hoe het stond met de beruchte malaria in 
Italië (die daar evenals in Nederland thans is uitgeroeid), lean ik zeggen, dat 
die door een nauw verwante soort werd overgebracht, die, onderzocht op de
zelfde wijze als de Nederlandse muskiet, een voorkeur voor mensenbloed ver
toonde in de verhouding 1:2,2. 

Om te laten zien op welke manier de grootheid a in een kwantitatief ver -
band wordt gebruikt, kan het beste als voorbeeld dienen de beschouwing, die 
Macdonald wijdde aan de uitzaaiing van een malariageval. Het aantal nieuwe 
infecties, dat door één parasietendrager teweeg wordt gebracht noemde hij 
de uitzaaiingscoefficiënt. Deze is onder meer afhankelijk van de frequentie 
der bloedmaaltijden op de mens (a), van de dichtheid van de vector ten op
zichte van de mens (m) en van de overlevingsduur van de mug, die meestal 
wordt uitgedruld in de kans, dat een mug één dag overleeft (p), of ook wel 
in de dagelijkse sterfte (1-p). 

Macdonald leidde op grond van theoretische overwegingen een verband af 
tussen de uitzaaiingscoefficiënt en genoemde factoren, waarin a voorleomt in 
het kwadraat, waarmee de grote invloed van het bloedzuiggedrag op de mala
riatransmissie goed is gedemonstreerd. 

Het praktische belang van dit werk is, dat het de mogelijkheid verschaft de 
voorwaarden te bepalen, waaronder geen malaria meer wordt overgebracht. 
Het is duidelijk, dat onder de grensvoorwaarden de uitzaaiingscoéfficiënt ge
l i j k is aan 1, Bi j malariabestrijdingscampagnes door middel van insecticiden 
wordt hiervan gebruik gemaakt door te berekenen hoe groot de sterfte onder 
de muggen veroorzaakt door bv. DDT moet zi jn, om de dagelijkse overle
vingskans van een Anopheles vrouwtje zó ver omlaag te brengen, dat juist een 
uitzaaiingscoefficiënt gelijk 1 wordt bereikt. 

Het is niet moeilijk in te zien, dat de muggendichtheid m kan worden be
paald door het aantal steken per nacht per bewoner te delen door de zuigfre
quentie a. 

Rest ons nog enkele woorden te wijden aan de grootheid p. Het is heel be
langrijk ons hier te realiseren, dat de leeftijd, die een mug gemiddeld bereikt, 
naast haar bloedvoorkeur, van geweldige invloed is op haar betekenis als vec
tor. In de eerste plaats is een mug na opnemen van de parasiet niet dadelijk 
Infectieus. Het Plasmodium moet een cyclus doorlopen, die meestal 12 dagen 
duurt. Maar dan moet de mug nog gelegenheid hebben meer malen op mensen 
te zuigen'. De verwachte levensduur, die men kan berekenen als p bekend is , 
loopt voor diverse soorten sterk uiteen. Hoe hoger de levensverwachting, hoe 
gevaarlijker de malariaoverbrenger is . 

Er bestaan verschillende methoden om p te bepalen. De meeste zijn ge
baseerd op de ontwildceling van de ovaria. Het tijdsverloop tussen twee opeen
volgende legsels, de gonotrofe cyclus, is de belangrijkste parameter. Vaak 
wordt aangenomen, zoals wij zojuist deden bij de berekening van a, dat dit 
tijdsverloop onder tropische omstandigheden precies 2 x 24 uur is. Maar dat 
is, niet alt i jd zo. De beschikbaarheid van geschikte bloedleveranciers kan een 
ro l spelen. Soms moet een mug een t i jd zoeken, vödr opnieuw bloed wordt 
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gevonden'. Men heeft ook waargenomen, dat in het ene seizoen een mug in de
zelfde nacht, waarin het legsel wordt afgezet, opnieuw bloed zuigt, maar in 
het andere seizoen daarmee wacht tot de volgende nacht. 

Eileg-gedrag blijkt bij een aantal (misschien vele'.) soorten cyclisch te zijn 

F O R M A T I O N O F D I L A T A T I O N S IM O V A R I O L E S ( A F T E R D E T I N O V A , 194?) 

> t 9 

1- 5 Development of ffis folticlo 
1 - 6 Ovtfflole after the first ovulation 

Tlie wall of the ovc^iole is digtended In flio ahspe of Q goe 
7 • 9 Contraction of the sac and fofmatlon of th® dilatation 

10-11 Beginning ond end of the devalopfnsnt of tha follicle dwing tlis secojïd cycle 
12 Ovoriolo oft®ï tlie second ovulotlon 
13 Formation of the second dilotallon 

H - 15 Ovoyioles of females after the secorej ami third gonotr^hlc cycle 

Figuur 1 
Ontwikkeling van een ei in het ovarium van Anopheles. 

en niet onmiddellijk samen te hangen met de toestand van het ovarium. Het 
ritme is grotendeels exogeen en afhankelijk van tijdsleutels, bestaande uit de 
overgang van licht naar donker. In voortdurend licht of voortdurend donker is 
de legactiviteit van een groep Aedes a e g y p t i acyclisch. Maar slechts 
enlcele minuten licht is voldoende, om een ritme, dat experimenteel ook een 
16-uur of een 28-uur ritme kan zi jn, te starten, men kan ook zeggen te syn
chroniseren. 

De ontwikkeling van de eieren is grotendeels temperatuurafhankelijk. Als 
onder bepaalde omstandigheden een legsel precies 48 uur na de bloedmaaltijd 
klaar komt, dan hangt het af van het al dan niet synchroon zijn van dat moment 
met een bestaand ritme of de eieren worden afgezet. Is dat niet zo, dan is er 
retentie van de eieren in het ovarium tot de volgende fase in het eilegrltme. 

Voor een berekening van de overlevingskans is het nodig bij een groot aan
tal gevangen muggen, die zich in hetzelfde stadium van ovarlum-ontwildceling 
bevinden, vast te stellen welke al minstens ëënmaal eieren hebben afgezet en 
welke nog geen enkel legsel hebben geproduceerd. Uit het verband, dat bl i jkt 
te bestaan tussen deze verhouding, de duur van de gonotrofe cyclus en de da
gelijkse overlevingskans leidt men de laatste af. 
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Figuur 2 
Twee proeven, welke aantonen, dat het eileg-ritme van A e d e s a e g y p t i afhankelijk is 
van de duur van elkaar afwisselende perioden licht en donker. 
exp. 1 vertoont eerst een 24-uur cyclus bij 16 uur licht plus 8 uur donker, daarna een 

28-uur cyclus bij 16 uur licht plus 12 uur donker, 
exp. 2 vertoont eerst een 20-uur cyclus bij 8 uur licht plus 12 uur donker, daarna een 

onregelmatige eilegactiviteit bij continu licht, (naar C O R B E T c. s. 1960). 

Figuur 3 
De structuur van de eindvertakkingen der ademhalingsbuizen (tracheeën) van het ovari
um kan een betrouwbaar kenmerk leveren, waarmee is uit te maken of een ovarium al 
dan niet minstens één maal eieren heeft geproduceerd. 
A en B; ovarium van een nulllpare Anopheles; eindvertakking ln knoedels opgerold. 
C en D: ovarltun na minstens é é n legsel; t racheeën uitgerold, (naar S L O O F F , 1964). 

Wij zouden nu wel wat meer willen weten over de factoren, die het bloed
zuiggedrag bepalen. Daarvoor moeten we voor een deel terecht komen bij de 
zintuigfysiologie, voor een ander deel, nl . voor een analyse van het oriën
tatie-gedrag van het intacte dier, bij de ethologie. 

Het merkwaardige feit doet zich voor, dat vr i jwel geen mug bereid is zo 
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maar uit een open balcje bloed op te zuigen, maar wel suilcer (en ook wel bloed 
gemengd met suikert)'. Het is vr i jwel zeiter, dat bij suiker- en bloedvoeding 
geheel verschillende zintuigmechanismen een rol spelen. 

Zintuigharen bevinden zich op a n t e n n e n , t a r s e n , l abe 11a (top van 
de proboscis) en l i g u l a en zoals onlangs werd gevonden, ook inwendig in de 
e p i f a r y n x . Met diverse suikeroplossingen heeft men heel fraai de h ië ra r 
chie in commando over de farynx-zuigpompbeweglng kunnen aantonen. Honge
rige muggen zuigen alleen vloeistof op, zolang tarsus- of labellumharen wor
den geprildceld met suiker. Vooraf gaat een snel optredende proboscis- en la-
bellumreactle (omlaag gaan, resp. uiteenspreiden). Maar zodra de vloeistof 
de farynx heeft bereikt, zuigt de mug zich automatisch verder vol, indien de 
vloeistof voor de farynxzintuigen tenminste acceptabel is . Bij bloedzuigen 
moet iets dergelijks gebeuren en men heeft hier als "smaakstof" adenosine-5-
fosfaat aangetoond. Experimenteel kan men echter de eerste fase van het 
bloedzuigen alleen doen starten door gelijktijdige prikkelingvan tarsus- of la
bellumharen met suikeroplossingen. 

1 -iy 

Figuur 4 
Met behulp van was gefixeerde mug, vloeistof zuigend uit een capillair buisje na prik
keling van de chemo receptieve haren op de tarsus meteen suikeroplossing. De zintuigen 
op de zuigsnuit zijn uitgeschakeld door ontmantelen van het eigenlijke zuigapparaat en 
terugklappen van de schede, (naar OWEN, 1963). 

Het schijnt zo te zi jn, dat alle prikkels, die benadering van de bloedleve-
rancier en steken teweegbrengen, tevens ook het zuigmechanisme in werking 
stellen. Waarschijnlijk zijn het afstandreceptoren, die daarbij een ro l spelen, 
in tegenstelling tot de contact-chemoreceptoren, die wij zoeven bespraken. 
Het is waarschijnlijk, dat ze grotendeels op de antennen liggen, die bij Ano
pheles vier verschillende soorten zintuigen bevatten. Volledige antennectomie 
doet alle oriëntatie op geur-warmte- en vochtprikkels teniet, zoals verschil
lende onderzoekers aantoonden. 

We kunnen het complex prikkels, dat muggen naar de gastheer moet voe
ren, verdelen in fysische (luchtstromen, waterdamp als verzadigingsdeficit 



Figuur 5 
Drie aatenne-segmenten van een Anopheles mug met hun zintulgharen (III, I V , V e n V I ) . 

(naar ISIMAIL, 1962). 

gemeten, en warmte) en chemische. Wij zien hier af van visuele prilckels, 
waarvan wij althans voor Aedesmuggen weten, dat ze een niet onbelangrijke 
ro l spelen. 

De in lucht aanwezige factoren kunnen het beste met een olfactometer wor
den onderzocht. Dat is een apparaat, waarin gekooide muggen onder heel con
stant gehouden omstandigheden een keus kunnen maken tussen twee luchtstro
men; één met de geïsoleerde factor of factorencombinatie en één zonder (de 
controlestroom). Het is aan te bevelen bij het tellen van de reacties van een 
groep muggen ook typen van reacties te onderscheiden. Wij mogen aannemen, 
dat opzoeken van de gastheer en zuigen van bloed op een ketenreactie berust. 
Inderdaad zien we, dat onder bepaalde prikkelsituaties wel een sterk aanvlie
gen plaats heeft, maar dat de muggen niet tot neerstrijken komen. Kort ge
zegd mogen we stellen, dat voor neerstrijken warmte- en vochtprikkels nodig 
zijn. Warmte heeft alleen invloed in de vorm van convectiestromen, niet als 
straling. Maar temperatuurgradiënten spelen in de natuur alleen een ro l op 
heel kleine afstanden van de gastheer. 

Anders kan het zijn bij chemische prikkels,CO2 en in het bijzonder geuren. 
Geuren zouden, als ze actief zouden blijken te zijn, bovendien de mogelijkheid 
van een verklaring inhouden voor het merkwaardige verschijnsel, velen van U 
bekend, dat sommige mensen sterker muggen aantrekken dan andere. 
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De rol van COg in een luchtstroom l i jk t aanvankelijk die van een sterke 
attractie (of oriëntatie)-factor, maar bij nadere beschouwing van de reactie-
tyiDcn zien we, dat de meeste muggen na aanvliegen in een onverwarmde lucht
stroom niet neerstrijlcen. Duidelijker wordt nog de beteltenis van CO2, wan
neer dit gas buiten de keuze-luchtstromen in de kooi wordt gelaten. Dan stijgt 
de reactieintensiteit t .o .v . twee alleen in temperatuur verschillende lucht
stromen nl. aanmerkelijk. We hebben CO2 daarom een activerende- en niet in 
de eerste plaats een oriënterende factor genoemd. 

Aantrekking door een complex van geuren alleen, aflïomstig van een Itonijn, 
kon met de olfactometer worden aangetoond, waarbij het waarschijnlijk kon 
worden geacht, dat zij evenals CO2, het zoekgedrag stimuleerden, terwij l de 
oriëntatie alleen op de richting van de luchtstroom plaats vond. 

De specifieke werking van de geuren werd onder meer duidelijk doordat op 
een geurstroom afltomstig van runderbloed bij muskieten, die generaties lang 
op konijnenbloed waren gekweekt en daarbij zeker sterk waren geselecteerd, 
een twee maal zo sterke oriëntatie dan op de controlestroom viel waar te ne
men, terwi j l de geuren uit iTOnijnenbloed een drie maal zo sterke oriëntatie 
gaven. Voor niet-geselecteerde muggen maalde het verschil in gastheer niets 
uit. 

Met enige moeite kon ook worden aangetoond, dat er inderdaad interindivi-
duele verschillen in aantrekking van muggen door mensen bestaan en dat deze 
door hetzij kwantitatieve hetzij kwalitatieve geurverschillen worden veroor
zaakt . 

Verschil in aantrekking tussen individuen van dezelfde leeftijd en geslacht 
en ook wel tussen kinderen en volwassenen was vroeger wel meer aangetoond, 
maar dan bij open expositie van de huid of van huidgedeelten, waarbij men 
nooit zeker was of niet een verschil in warmteuitzending of vochtproduktie er 
de oorzaak van kon zijn. 

Bij onderzoek van de laatste jaren konden enkele zeer actieve geurcompo-
nenten worden geïsoleerd. Zi j vallen uiteen in twee totaal verschillende groe
pen, nl . aminozuren en steroïde hormonen. Op de eerste stuitte men door een 
analyse van de attractieve werking van een aantal eiwithydrolysaten. Destil
latie en chromatografisch onderzoek toonden aan, dat vooral lysine en in iets 
mindere mate alanine de aantrekkende factoren waren. Op de steroïden kwam 
men door chromatografie van urine, waarbij verbindingen met gecondenseerde 
fenolkernen actief bleken, en daarvan speciaal de oestrogenen: oestron en bo
venal oestriol. De laatste stof heeft een duidelijk attractieve werking bij een 
dosering in de luchtstroom van 10-9 gammaHt D.w.z . dat de concentratie in 
de lucht nog veel en veel kleiner was en volgens de berekening in de grootte-
orde van 45 moleculen per cm"̂  lucht moest liggen. De experimenten maakten 
het ook hier waarschijnlijk, dat de muggen door de geurstof worden geacti
veerd en niet direct georiënteerd. 

Het was mogelijk bij vrouwelijke proefpersonen een correlatie vast te stel
len tussen de sterkte van de attractie van een luchtstroom, die over arm en 
hand had gestreken, en de oestrogenenproduktie op verschillende momenten 
van de menstruele cyclus. 

Hoe verloopt de oriëntatie van bloedzoekende Anopheles onder natuurlijke 
omstandigheden? Is er een soort van "precisie-geleiding" naar de bloedleve-
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Attractiveness ratios for tlie amino-acids of lactalbumin with or without L-lysine 

16 Amino-acids without Lysine; 3.4 
16 Amino-acids plus Lysine; 4.4 
16 Amino-acids without Lysine; p^ 7.4 
16 Amino-acids plus Lysine; Pjj 7.4 

1.14 

2.80 

1.12 

6.13 

Figuur 6 
De sterlc attractieve werldng van lysine in een mengsel van verschillende aminozuren, 
(naar BROWN, 1960). 

rancier van relatief grote afstand uit? Er zijn enkele aanwijzingen, dat dit i n 
derdaad tot op zekere hoogte zo is en dat de muskieten dus niet helemaal in 
willekeurige richtingen rondvliegen tot ze in de onmiddellijke nabijheid van de 
bloedbron komen ( G i l l i e s ) . 

Het is wel zeker, dat als geuren onder natuurlijke omstandigheden een of 
andere ro l in de oriëntatie spelen, dit alleen kan in combinatie met wind. Ef
fectieve oriëntatie met deze factoren kan men zich alleen voorstellen, als de 
muggen tegen de wind invliegend hun gastheren bereiken. Wij weten niet, of 
dat alt i jd het geval is. Onder veldcondities is het gedrag zo moeilijk te bestu
deren. Wel heeft K e n n e d y op haast geniale wijze duidelijk gemaakt aan de 
hand van experimenten in een windtunnel, dat een oriëntatie tegen de wind in 
onverbrekelijk samenhangt met gelijktijdige visuele oriëntatie op patronen van 
de ondergrond waarover zij zich bewegen. Zonder vergelijking van hun positie 
t . o .v . vaste punten is het inderdaad niet mogelijk zich ten opzichte van lucht
stromen te richten. Muggen bleken nooit een schijnbare beweging van het on
dergrondpatroon van achter naar voren over het netvlies te tolerenen. Z i j la
ten zich dus nooit door de wind achteruit drijven. Verder bleek, dat de mug
gen steeds trachten een vaste retina-snelheid te handhaven. Bij meevoeren 
met de wind mee zal dicht bij de grond ook bij zwakke wind die tolerantiesnel
heid spoedig overschreden worden. De mug voert daarom compensatiebewe
gingen uit tegen de wind in. Dat betekent, dat zwakke winden (beneden 50 cm 
per sec) alleen oriënterend werken, als de vlucht laag bij de grond is, te rwi j l 
voor hoogvliegende muggen ook hogere windsnelheden nodig zijn, willen zij 
een oriënterende invloed uitoefenen (hoe hoger boven de grond, hoe kleiner 
immers de snelheid van de schijnbare ondergrondbeweging). Onderzoek over 
de vlucht van Anopheles bij het Tanganyikameer stond ons toe inderdaad te 
constateren, dat het allergrootste deel een vluchthoogte heeft, die past bij een 
oriëntatie tegen de wind onder de heersende wlndsnelheidsituatieï 

Ondertussen is het hoogst onwaarschijnlijk, dat muggen zich al vliegend op 
een gemiddelde geur-gradiënt zouden richten. Daarvoor zouden zi j door vele 
wervelingen in de geurwolken, vooral juist dicht bij de grond, te veel tegen
strijdige signalen ontvangen. Bovendien bli jkt een gradiënt van gassen bij lage 
windsnelheid heef vlak te verlopen. Het li j irt plausibel, dat de frequentie van 
de geursporen, die de mug op zijn vlucht ontmoet, een belangrijke ro l speelt, 
onverschillig of die geurstoten nu een hoge of een lage concentratie hebben. 
Bij lage frequentie zal de door enkele geurmoleculen geactiveerde mug een 
zigzagvlucht (klinokinese) tegen de wind in aanvangen, hoe frequenter de geur-
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Figuur 7 
Apparat;uur voor de bemonstering van vliegende malariamuskieten. De muggen worden 
's nachts door de elektrisch ronddraaiende netten gevangen. Aantrekking door de mens, 
die ongetwijfeld de vlieghoogte zou beïnvloeden, wanneer het vangen met de hand zou 
gebeuren, speelt op deze wijze geen rol . Van alle soorten Anopheles blijld; bij de heer
sende zwakke wind de grootste vliegdichtheid vlak bij de grond te liggen. De bovenste 
netten, draaiend op een niveau van m vangen maar heel weinig muggen. 

signalen worden ontmoet, hoe meer die klinokinese zal worden onderdrukt en 
hoe rechter dan de mug op zijn doel afvliegt. 

Ten slotte nog enlcele woorden over abnormaal gedrag, dat van zo grote be
tekenis kan zijn bij de malariabestrijding. 
Er bestaan endo- en exofiele Anophelessoorten. De eerste zijn door hun nau
we associatie met de mens de meest effectieve malaria-vectors. Maar zi j zi jn 
tegelijk ook het meest efficiënt te bestrijden door bespuiting van de huizen met 
insecticiden met residuele werking. 

Die bestrijdingswijze ondervindt steeds toenemende moeilijkheden door 
vorming van resistente rassen. Maar bovendien blijken hier en daar gedrags
veranderingen op te treden: de muskieten blijven veel korter in hulzen dan 
normaal en in een aantal gevallen vliegen ze zelfs nog maar in heel beperkte 
mate de huizen binnen, ook lange t i jd na de bespuiting. Dit verschijnsel treedt 
op bij DDT en we zeggen, dat de muggen dan een irr i tabil i tei t hebben ontwik
keld. Soms werd ook wel van een gedragsresistentie gesproken, wat natuur
l i j k een onjuiste uitdrukking is.. Het is ons gebleken, dat Irr i tabi l i te i t kan wor-



11 

den geselecteerd, uitgaande van normaal op contact met DDT reagerende Ano-
phelinen. 

Dit werk, dat werd uitgevoerd door de bioloog Drs. Gerold, is een goed 
voorbeeld van een, lang niet alledaagse, gedragsselectie. 

5 10 „ , 15 zo 
rortnignts since spray ing 

Figuur 8 
Irritabiliteit bij de malariamuskiet op Nieuw Guinea: ook lange tijd na de bespuiting met 
DDT vliegen de muggen veel minder een bespoten, dan een onbespoten huis binnen, 
(naar S L O O F F , 1964). 

Figuur 9 
Muggen, die worden geselecteerd respectievelijk op wegvliegen uit of blijven ln een met 
DDT bedekte buis, wijken in deze opzichten in opeenvolgende generaties steeds meer af 
van de uitgangsstam. (naar G E R O L D en L A A R M A N , 1964). 
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D O O F S T O M H E I D , V R O E G E R E N NU 

dooi' 

Dr. E.H.Huizing 

Tot de grote vorderingen van de medische wetenschap gedurende de laatste 
15 jaren behoort ongetwijfeld de ommekeer in de behandeling van dove en ern
stig slechthorende kinderen. De vooruitgang op het gebied van de diagnostiek 
en vooral van de medische en pedagogische behandeling van het dove kind heb
ben ertoe geleid, dat het begrip doofstomheid voor een belangrijk deel tot het 
verleden is gaan behoren. Deze vooruitgang is hoofdzakelijk het gevolg ge
weest van de snelle ontwikkeling van allerlei elektronische apparatuur, zoals 
audiometers, tape-recorders en hoortoestellen. 

Laten wij ons een jongetje voorstellen van 3 jaar. De moeder vertelt dat 
zi j door haar huisarts is gestuurd omdat haar zoontje nog steeds niet spreekt. 
Haar andere kinderen konden op deze leeftijd wel spreken en zij vraagt zich af 
of het kind misschien niet goed hoort. Wanneer een moeder twijfelt aan het 
gehoor van haar kind dan is er alle reden om dit serieus te nemen, aangezien 
de ervaring heeft geleerd dat moeders in dit opzicht meestal juist zijn in hun 
observaties. Een kind dat wellicht slecht hoort of dat niet op t i jd of slecht 
gaat spreken, dient zo spoedig mogelijk nader onderzocht te worden. Een 
leeftijdsgrens hiervoor bestaat niet. Laat men een onderzoek na dan kan kost
bare t i jd verloren gaan. Wat zal er nu in het geval van dit jongetje gebeu
ren? 

Allereerst zal een nauwkeurige anamnese worden opgenomen. Men begint 
bijvoorbeeld te vragen wellce woorden het jongetje thans spreekt, of er type
rende articulatiefouten zijn en als het kind slechthorend l i j l d of er bepaalde 
huiselijke geluiden zijn waarop het toch reageert, bijvoorbeeld dat van een 
dichtslaande deur, de huisbel, een rammelaar of een overgaand vliegtuig. 
Daarna zalmen proberen na te gaan wellce de mogelijke oorzaak van de slecht
horendheid is. De meest voorkomende oorzaken van aangeboren en vroeg ver
worven doofheid en slechthorendheid kunnen als volgt worden samengevat; 

1. E r f e l i j k h e i d (ca. 25%), ten gevolge van; 
a. erfelijke aangeboren perceptiedoofheid (recessief erfel i jk) , 
b. erfelijke progressieve perceptiedoofheid (dominant erfeli jk), 
c. diverse zeldzame syndromen (S. van Waardenburg, crét inisme), 
d. gehoorgahgsatresie. 

2. D o o f h e i d , v ó d r de g e b o o r t e ontstaan(ca.lO%), ten gevolge van: 
a. infecties van de moeder (rode hond e.a.), 
b. intoxicaties. 

Naar een voordracht gehouden voor de Konlnldijke Maatschappij voor Natuurlmnde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 16 november 1964. 
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3. D o o f h e i d , r o n d o m de g e b o o r t e o n t s t a a n (ca. 15%), ten gevolge 
van; 
a. erytroblastosis foetalis (kernicterus), 
b. beschadiging tijdens of na de geboorte (asfyxie, prematuritas, gestoor

de bevalling e t c ) . 

4. V r o e g v e r w o r v e n doo f he l d (ca. 25%), ten gevolge van; 
a. meningitis - encefalitis, 
b. infectieziekten (bof, mazelen e. a.), 
c. ernstige dubbelzijdige oorontstekingen, 
d. traumata. 

5. Onbekende oorzaal<(ca. 25%). 

In de eerste plaats zal gevraagd worden of er doofheid in de familie voor
komt. Vervolgens wordt geihformeerd hoe de zwangerschap is verlopen, of er 
infectieziekten zijn geweest in de eerste vier maanden daarvan, met name 
rode hond en of er intoxicaties hebben plaats gehad, bijvoorbeeld door medi
camenten of nierziekten. In de derde plaats Icomt de bevalling aan de beurt: 
zi jn er moeilijkheden bij de bevalling geweest, was er sprake van prematuri
teit, asfyxie of is er een Rhesus-antagonisme geweest met als gevolg een zo
genaamde kernicterus. Tenslotte zullen eventuele etiologische mogelijkheden 
in de vroege jeugd de revue passeren; meningitis, bof, schedeltraumata en 
ernstige oorontstekingen. 

A l deze aandoeningen zijn bekende oorzaken van doofheid bij het jonge kind. 
Niet zelden echter, namelijk in ca. 25% van de gevallen vindt men zijn na
speuringen niet beloond en bl i j f t de oorzaak van de doofheid onduidelijk. In 
het geval van ons patiëntje is het probleem snel opgelost als wij op ons vra
gen horen, dat het na de geboorte ernstig geel is geweest en dat er enige wis
seltransfusies nodig zijn geweest alsgevolgvan een Rhesus-antagonisme. 
Inmiddels voltooien wij onze anamnese met te informeren naar de verdere ont
wikkeling van het jongetje. Het tijdstip waarop hij ging zitten, staan en lopen, 
wanneer hij zindelijk,werd en hoe zijn spel- niveau van dit ogenblik is . Wij 
raken hierdoor reeds wat geihformeerd over de intelligentie van het kind en 
over de mogelijkheid van eventuele andere stoornissen. Bij ons patiëntje is 
hiervan zeker sprake. Er valt bij hem reeds direct een zekere motorische 
onrust op en het af en toe optreden van wat onwillekeurige schokkerige bewe
gingen. Deze motorische stoornissen passen volledig in het beeld van het 
Rhesus-antagonisme, waarbij namelijk de beschadiging van de akoestische 
hersen-kernen vaak samengaat met een lesie van de centrale motorische 
kernen. 

Ten aanzien van de intelligentie van het kind durven wij nog niets te zeggen. 
Het maakt weliswaar een wat zwak begaafde indrulc, maar in dit opzicht zi j 
men met dove kinderen voorzichtig. Aangezien door de doofheid de commu
nicatie met de buitenwereld ernstig gestoord is, worden deze kinderen name
l i j k niet alleen stom, maar blijven zij in het algemeen ook ernstig achter in 
ontwikkelingjwaardoor zij de indruk van debiliteit kunnen weklcen. Er is dan 
sprake van p s e udo d e b i l i te i t . Het is duidelijk dat onbekendheid met het 
bestaan van deze pseudodebiliteit kan leiden tot noodlottige fouten. 
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Keren wij terug tot ons patiëntje, dan zijn wij thans toe aan het onderzoek, 
In een centrum zal dit een onderzoek zijn door een keel-, neus- en oorarts, 
een audioloog (en audio metriste) en een psychiater-neuroloog, eventueel ge
completeerd met een spraakanalyse door de logopedist en een intelligentie-
onderzoek door de psycholoog. Als regel beginnen wij met het keel-, neus-, 
oorheelkundig onderzoek. Hierbij wordt men opnieuw geconfronteerd met de 
vraag met welke soort doofheid wij te maken hebben. 

Slechthorendheid is op twee manieren nader in te delen: 
le . naa r de e r n s t ; licht, matig of ernstig slechthorend of doof, d.w.z. 

praktisch geen gehoorresten, 
2^. naa r de l o k a l i s a t i e v a n de a f w i j k i n g ; 

a; is er sprake van een afwijking aan het uitwendige oor (oorschelp en ge
hoorgang) of van het middenoor (trommelvlies en gehoorbeentjeslceten) 
dan spreekt men van een ge le i d i n g s d o o f he i d . Het geleidingsge
deelte van het oor, ook wel overbrengingsgedeelte genoemd, is ge
stoord. 

b. zetelt de afwijking in het binnenoor (slakkenhuis), in de gehoorszenuw 
of in de akoestische hersengebieden, dan spreekt men van een p e r 
c e p t i e d o o f h e i d . 

Is er sprake van een geleidingsdoofheid dan zal de oorarts de afwijking 
veelal kunnen zien en de oorzaak kunnen vaststellen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de gehoorgangsatresie hetgeen wil zeggen, dat tijdens de embryonale 
ontwildceling geen gehoorgang is ontstaan, zodat het geluid het overigens nor
male binnenoor slechts zeer verzwakt zal bereiken. 

Het is ook het geval als herhaalde oorontsteldngen de oorzaak van de 
slechthorendheid zi jn. De trommelvliezen vertonen hiervan dan duidelijk de 
sporen. 

Is er sprake van een perceptiedoofheid dan zal de oorarts geen afwijkingen 
kunnen zien. Wat achter het trommelvlies is gelegen onttrekt zich namelijk 
aan zijn directe inspectie. Daarvoor is gehooronderzoek noodzakelijk. Bij, 
kleine kinderen geschiedt dit in de vorm van een spel en wordt daarom s p e l -
a u d i o m e t r i e genoemd. In ons geval maken wij hiervoor met de moeder 
een nieuwe afspraak op een apart uur. In een geluid-isolerend vertrek zal dan 
een eerste poging tot gehooronderzoek geschieden. De eerste taak van de on
derzoeker, meestal een akoepediste, is het kind gerust te stellen met speel
goed en het intussen te observeren. Heeft zi j het vertrouwen van het kind ge
wonnen, dan zal zi j het achter een tafeltje plaatsen en de zogenaamde blek
test proberen. Hierbij wordt het kind geleerd een ringetje om een stokje te 
schuiven iedere keer, dat het geluid hoort. Bij de meeste kinderen boven de 
leeftijd van 2^ jaar gelulct het-vaak in verschillende zittingen - op deze wijze 
een globaal audiogram te maken. 

De tweede maal was het mogelijk hem telefoons op het hoofd te zetten, 
waardoor beide oren apart onderzocht konden worden. Het audiogram dat bij 
ons jongetje in twee middagen werd verkregen, is getoond in figuur 1. Op de 
horizontale as zijn de geluidsfrequenties afgezet (het normaal hoorbare f r e 
quentie gebied voor de mens is van 16 - 16.000 Hz), op de verticale van boven 
naar beneden het gehoorsverlies in decibels. O decibel is volgens afspraak de 



Figuur 1 
Audiogram van beide oren van het besproken patiëntje. Dubbelzijdige symmetrische 
perceptiedoofheid. 

geluidsintensiteit welke bij normaal horen juist aanleiding geeft tot een ge-
hoorssensatie, de zg. gehoordrempel (bij 1000 Hz Icomt O db overeen met 
10-16 watt/cm2). 

Het audiogram van het rechter oor van ons jongejte laat zien dat bij hem bij 
250 Hz een geluidsintensiteit van 55 db vereist is om een gehoorssensatie te 
geven. Bij 1000 Hz ligt de drempel bij 75 db en bij hogere frequenties nog 
hoger. Het bli jkt , dat het gehoorsverlies aan zijn linker oor in sterke mate 
overeenkomt met dat voor het rechter. Een dergelijk symmetrisch gehoors
verlies is veel voorlcomend, vooral bij erfelijke doofheden. 

Niet in alle gevallen geluld het gehooronderzoek op deze wijze. Het is dui
delijk, dat de leeftijd en de intelligentie hier een belangrijke beperking kunnen 
opleggen. Bij zuigelingen en zeer jonge kleuters zal van het bepalen van een 
gehoordrempel geen sprake kunnen zijn. Wij moeten dan volstaan met te on
derzoeken of er op bepaalde geluiden een reactie ontstaat, bijvoorbeeld in de 
vorm van opkijken, omdraaien en Imipperen met de ogen (auropalpebrale re
flex). Hiervoor gebruikt men als regel rammelaars, speeldozen, autoclaxons, 
Imisterende zuurtjespapiertjes en andere hulpmiddelen. Dit gehooronderzoek 
is steeds zeer tijdrovend, het moet vaak herhaald worden en eist grote erva
ring. Soms is een opname in de kliniek gewenst. Van diverse kanten wordt ge
adviseerd bij de zeer jonge Idnderen objectieve audlometrie te verrichten, 
met name elektroëncefalografie tijdens geluidsstimulatie of gebruik te maken 
van de psychogalvanische reflex. Afgezien van de technische problemen en de 
nog dubieuze betrouwbaarheid hiervan wordt deze methodiek wellicht ook 
overschat. Horen is immers niet slechts een meetbaar elektrofysiologisch 
proces, doch houdt voor de praktijk ook de verwerking ervan en een reactie 
in. 

Het onderzoek van ons patiëntje zal inmiddels voltooid worden door de 
psychiater-neuroloog, die zich in het vaste team bevindt en die zich een in
druk zal vormen van het intellect en zo nodig een nader intelligentleonderzoek 
van de psycholoog vraagt. Wij weten echter, dat aan de uitkomst van een in
telligentleonderzoek bij slechthorende kinderen, die een ernstige achterstand 
in taalontwikkeling bezitten, slechts een zeer betrekkelijke waarde gehecht 
mag worden. De met de standaardtests verkregen getallen zijn als regel ver 
beneden de waarheid. Men heeft dit probleem trachten te ondervangen door 
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speciaal aangepaste zogenaamde non-vei'bale intelligentietests te ontwilckelen 
(bijv. de Snijders-Oomen test). Zonder twijfel geven deze tests meer betrouw
bare uitslagen, doch ook deze hebben nog een betrelikelijke waarde. Niet zel
den blijkt namelijk, dat in de loop van de opvoeding van een slechthorend kind 
het gevonden intelligentiequotiënt met de vorderingen op hoor-, spreek- en 
taalgebied toeneemt. 

Het onderzoek van ons patiëntje is nu afgesloten en wij zijn tot de conclusie 
gekomen, dat wij te maken hebben met een geval van een dubbelzijdige ern
stige perceptiedoofheid, gecombineerd met motorische stoornissen beide als 
gevolg van kernicterus. De intelligentie is waarschijnlijk wel normaal. Er is 
een ernstige achterstand in spraakontwikkeling. Men spreekt in een geval als 
dit met een verlies van gemiddeld 70 db, van een ernstige vorm van slecht
horendheid. Een verlies van 0-30 db noemt men een lichte vorm, een verlies 
van 30-60 db een matige vorm. Deze indeling is gebaseerd op de praktijk van 
het verstaan van spraak. De frequenties van de spraak betreffen globaal het 
gebied tussen 400 en 4000 Hz en intensiteiten tussen 30-65 db. 

In figuur 1 is het frequentie- en intensiteitsgebied, waarin de spraak valt, 
aangegeven als een zone in het audiogram. Brengt men deze spraakzone in 
rekening, dan is het duidelijk dat een verlies tot 30 db het verstaan van spraak 
slechts weinig zal bemoeilijken. Bij een verlies tussen 30-60 db zal men ge
deelten missen en is het verlies meer dan 60 db dan zal normale conversatie-
spraak niet meer verstaan worden: zware slechthorendheid. Voor de zwaar 
slechthorende trekt het leven dan ook min of meer als een stomme f i lm voor
b i j . Slechts harde geluiden als straatrumoer (ca. 80 db), het slaan van een 
deur of een overgaand vliegtuig dringen tot hem door. Hij hoort zijn omgeving 
slechts als men zich met stemverheffing tot hem wendt. Voor een Icind, dat 
met een dergelijk gehoorsverlies is geboren, betekent dit het uitblijven van 
spraaliontwildceling, dus stomheid. 

Hoe is nu tegenwoordig de gang van zaken wanneer de slechthorendheid van 
een kind zoals in het door ons gevolgde geval eenmaal is vastgesteld? 

Als regel is eerst het woord aan de oorarts. Is hij in staat door een opera
tieve ingreep de slechthorendheid te verbeteren? In geval van een perceptie-
doofheid zal dit nooit mogelijk zijn. Bij een geleidingsdoofheid echter vaak 
wel. Werd er geen gehoorgang aangelegd, dan zal hij deze Icunnen formeren 
en soms ook de gehoorbeentjeslceten Icunnen herstellen, zodat een aanzienlijke 
gehoorswinst ontstaat. Gelukt dit laatste niet dan is een normale aanpassing 
via de gehoorgang van een boortoestel mogelijk. 

In geval van resttoestanden van oorontstekingen tenslotte, is het soms mo
gelijk door het herstel van het trommelvlies en de gehoorbeentjes het gehoor 
te verbeteren. 

Aangezien evenwel het overgrote deel van de kinderen met aangeboren en 
vroeg verworven slechthorendheid een perceptiedoofheid hebben, zal men een 
boortoestel moeten aanpassen. Dit laten wij over aan de fysicus-audioloog. 
De audioloog maalrt uit of het toestel aan één oor dan wel aan beide oren ge
bruikt zal worden. In het geval van ons patiëntje, bij wie de doofheid dus v r i j 
wel symmetrisch was, is het zeker van groot voordeel beide oren te gebrui
ken. Terstond moet nu met een speciaal opvoedingsprogramma worden be
gonnen. Er mag geen t i jd meer verloren gaan. Wij zullen een Doven-Instituut 
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(de naam Doofstommen-Instituut wordt liever niet meer gebruilct) verzoelcen 
het kind onder zijn hoede te nemen. Bij de leeftijd iseneden 3 jaar betekent dit, 
dat een maatschappelijk werkster-akoepediste van dit Instituut contact op zal 
nemen met de ouders, de familie thuis zal bezoeken en'instructies zal geven 
voor het gebruik van het boortoestel en het door de ouders te geven hooron-
derwijs. Onder leiding van het Instituut zal dus thuis een training plaats heb
ben. Wordt het kind ouder dan zal het in een kleuterklasje van het Doven-In-
stituut kunnen komen en aldaar aangepast onderwijs krijgen. Op het 6e-Ye 
jaar zal vervolgens de keuze gemaakt moeten worden of het overgaat naar de 
Doven-School dan wel naar de Slechthorenden-School. Deze keuze hangt af 
van diverse factoren en wel uiteraard in de eerste plaats van de ernst van 
het gehoorsverlies, maar ook van de intelligentie, van het ontwikkelings
niveau, dat op dat ogenblik bereilct is, het tijdstip, waarop met training 
werd aangevangen, en van eventuele bijkomende handicaps. 

In Nederland kent men Doven-Scholen in Groningen, St. Michielsgestel, 
Amsterdam, Voorburg enRotterdam en SlechthorendenScholen in verschillen
de grote steden. 

Het is duidelijk, dat het vaststellen van een ernstige slechthorendheid bij 
een jong kind tegenwoordig terstond ernstige en verstrelckende consequenties 
met zich meebrengt voor het kind en zijn ouders. Een boortoestel voor het 
verdere leven en een zeer speciale opvoeding - veelal elders - zijn i ng r i j 
pende gevolgen. In vroegere jaren lag de situatie door de geringe mogelijk
heden geheel anders. 

In de oude tijden meende men op gezag van Aristoteles, dat aangeboren 
doofheid altijd gepaard ging met zwakzinnigheid. Ook het latere "Fides ex 
auditu" (het geloof ontstaat vla het gehoor) demonstreert het standpunt, dat 
men in klassieke en middeleeuwse tijden op dit gebied innam. Men deed dan 
ook niets aan de opvoeding van het dove kind. Pas in de 16e eeuw werden in 
enkele individuele gevallen ln Spanje ea Frankrijk, deels in het geheim, po
gingen tot opvoeding van doven ondernomen. Het was pas aan het einde van de 
19e eeuw, dat onderwijsinrichtingen op dit gebied werden opgericht, In Frank
r i j k onderwees men een speciale gebarentaal als middel tot communicatie. 
In Duitsland werden spraak en taal onderwezen en aangeleerd langs diverse 
niet auditieve wegen, de zogenaamde orale methode. In het verloop van de 
19e eeuw heeft de orale methode geleidelijk de meeste Ingang gevonden. Tege
l i jker t i jd echter, werden door enkelen ook pogingen gedaan om gebruik te ma
ken van de aanzienlijke gehoorresten, die men bij sommige kinderen aantrof. 
Tot het inzicht dat de spraak een via het gehoor ontstane en door het gehoor 
gecontroleerde functie is, is men echter toen niet gekomen. De pogingen om 
het restgehoor te benutten zijn geleidelijk uitgebreid, tot een revolutionaire 
vooruitgang optrad in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog. 

In scherpe tegenstelling tot de lange en trage ontwikkelingsgang van het 
doven onderwijs tot op dat ogenblik, voltrekt zich dan in enkele jaren een om
mekeer in de behandelingsmethoden. Hierbij hebben de Verenigde Staten, 
Denemarken, Engeland en Nederland tot op heden een leidende positie. In ons 
land is vooral in Groningen een toonaangevend centrum. Alle oude methoden 
worden verlaten ten gunste van d e h o o r o p v o e d i n g . Dit is een gevolg van 
de ontwikkeling van elektronische apparatuur, welke o. a.. leidt tot h ë f f a b r i -
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ceren van; 1. apparaten om de gehoorsfunctle te onderzoeken (audiometers 
e.a.), 2. hoortoestellen, 3. diverse hulpmiddelen bij het onderwijs. 

Het eerste belangrijke resultaat, waartoe de nieuwe mogelijkheden hebben 
geleld is de constatering van het feit, dat vr i jwel alle doof veronderstelde 
kinderen meer of minder grote gehoorresten bezitten. Slechts 5% van de kin
deren, die men vroeger als doof betitelde, bleek bij gehoor sender zoek volle
dig doof in de strikte züi van het woord. Het overige deel der kinderen bezit 
gehoorresten. 
' Het tweede belangrijke gevolg van de ontwikkeling van de elektronische 
apparatuur was de mogelijkheid om door middel van geluidsversterking ge
bruik te maken van deze hoorresten. Met behulp van individueel aangepaste 
hoortoestellen en andere later nog te noemen speciale trainingsapparatuur is 
men gaan trachten het zwaar slechthorende kind te leren horen en via het ge
hoor, dus langs de fysiologische weg te leren spreken. Vandaar het woord 
hooropvoeding of akoepedie. 

Op grond van de ernst van het gehoorsverlies kan men de kinderen indelen 
in groepen. Men spreek wel van gevallen A, B, C en D (figuur 2). 

De A-gevallen (ca 25%) zijn de gunstigste. Met een boortoestel en hoorop
voeding geluld het een horend kind te krijgen met een goede auditief gecontro
leerde spraak. Dit betekent; met een v r i j normaal ritme, een redelijke modu
latie en articulatie. 

Bij de B-gevallen (ca. 40-50%) zal dit alles in veel mindere mate geluldcen. 
Een dergelijli kind zal voor de normale communicatie naast de bij hem ont
wikkelde gehoorsfunctie ook hulpmiddelen, zoals liplezen, behoeven. Zijn 
spraak is van veel minder goede kwaliteit. 

In nog sterlceremate is dit bij de C-gevallen (ca. 25%), waarbij de gehoor-
rest zo gering is, dat het gehoor tot de communicatie slechts een geringe b i j 
drage kan leveren. Toch is hooropvoeding ook hier van belang, omdat het mo
gelijk b l i j f t een zekere mate van auditieve stemcontrole, met name van het 
ritme, tot stand te brengen. 

In de resterende D-gevallen kan van hooropvoeding geen sprake meer zijn. 

Het is evident, dat het tijdstip waarop met de hoortraining wordt begonnen 
bijzonder essentieel is. Zonder twijfel geldt hier: hoe vroeger hoe beter. 
Daarom zijn wij ook teleurgesteld - als wij onze gedachten weer terugbrengen 
bij het geschetste patiëntje - dat dit knaapje pas op zijn 3e jaar adequaat wordt 
opgevangen. Helaas is dit nog te vaak het geval. Kostbare jaren gaan dan ver
loren. Voor een onderzoek op doofheid en het begin van hoortraining bestaat 
geen leeftijdsgrens. Men lean op de zuigelingenleèftijd beginnen en dit is met 
succes geschied, ook al zijn er vaak sociale en technische beperkingen, die 
het niet alt i jd mogelijk maken. In principe zou iedere zuigeling, die om welke 
reden ook, slechthorend zou kunnen zijn, nader onderzocht moeten worden. 
Thans komen de meeste kinderen pas tussen hun 2e en 4e jaar. Controle op 
scholen is tenslotte nodig om slechthorende kinderen op te sporen. Het aan
tal daar gevonden lichte gevallen is niet gering. Bij een onderzoek in de om
geving van Groningen van ruim 10.000 kinderen werd bij 4,3% aan één of beide 
oren een gehoorsverlies van meer dan 25 db geconstateerd. 

Is enerzijds de vroegtijdige opsporing van slechthorende kinderen van 
enorm belang anderzijds moet natuurlijk alle aandacht gericht worden op het 



Figuur 2 
Classif icat ie volgens Huizing Sr. van ernstig slechthorende kinderen op grond van de 
mate van het gehoorsverlies en het audiogram type; 
A gevallen; zeer gunstige prognose, 
B gevallen; verschillende typen van gehoorsverlies, alle voor de praktijk van verge

lijkbare ernst, redelijke prognose, 
C gevallen; geringe bijdrage van de gehoorsfunctie tot de communicatie mogelijk. 
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hoortrainingsprogramma. Het meest essentiële hulpmiddel, voor de hoortrai
ning is uiteraard het eigen hoortoestel. Daarnaast heeft men op de scholen d i 
verse andere hulpmiddelen in gebruik, zoals: 
1. K l a s s e v e r s t e r k e r . De onderwijzer spreekt in een versterkingsappa-

ratuur. leder is voorzien van eigen hoofdtelefoons of is met zijn hoortoe
stel aangesloten op een ringleiding. De geluidskwaliteit van het eerste sys
teem is veel beter, te rwi j l beide systemen het storende omgevingsgeluid 
in belangrijke mate onderdrukken. 

2. B a n d o p n e m e r s waarop speciale verhaaltjes en geluidseffecten zijn ge -
registr eerd. 

3. A u t o m a t i s c h e sp r a a k r ep r o d u k t ie . Hiermee is het mogelijk het 
kind een even tevoren door hem gesproken zin of woord zelf te laten con
troleren en daarna eventueel te laten verbeteren. 

4. S p r a a k n i v e a u - i n d i c a t o r . Een oscilloscoop, die de intensiteitsvaria
tie in de spraak zichtbaar maakt en daardoor tot hulp is bij het aanleren 
van ritme, klemtoon en dergelijke. 
Het effect van de hooropvoeding laat zich natuurlijk het beste in het per

soonlijk contact met het kind constateren. Het is echter ook mogelijk de vor
deringen enigszins in grafielcvorm weer te geven, namelijk in de vorm van de 
toename van de actieve woordenschat in de loop van de jaren. Figuur 3 toont 

A c t i e v e w o o r d e n s c t i a t 

Figuur 3 
De oijivang van het actief woordbezit in af
hankelijkheid van de leeftijd (naar HuizingSr); 
I . bij een normaal kind, 
I I . bij een doof kind, dat van zijn 4e jaar af 

volgens de oude methode werd opgevoed, 
III . bij eenzelfde geval, dat met een hoor-

j L e e f t i j d toestel en hoortraining werd opgevoed. 

de curve van het woordbezit van een normaal kind en de curves van twee 
zwaar slechthorende kinderen. De één (II) werd vanaf zijn 4e jaar in een Insti
tuut volgens de oude spreekmethode opgevoed, de ander (IH) met de hoorme-
thode. Men ziet hoe curve Hl een zelfde verloop kr i jg t als de normale, het 
beginpunt ligt alleen enkele jaren te laat. 

Vroeger zouden deze "doof" geboren kinderen vr i jwel stom zijn geworden 
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en als doofstommen door het leven zijn gegaan. Door de mogelijkheden, die 
de nieuwe akoestische apparatuur heeft geschapen op het gebied van onderzoek 
en behandeling van doofheid, is het duidelijk geworden, dat het lot van vele 
"dove" kinderen aanzienlijk is te verbeteren. Des te belangrijlcer is het daar
om thans geworden om ledereen te doordringen van het enorme belang van het 
vroeg opsporen van het slechthorende kind. 
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I N V U U R EN V L A M 

door 

Prof.Dr. C, Th. J. Alkemade 

Inleiding 

Wie een of ander handboek der natumnvetenschappen opslaat zal daarin 
zelden een verschijnsel beschreven vinden, dat, zoals het vuur en de vlam, 
reeds van de vroegste tijden af zulk een grote rol in de beschavingsgeschiede
nis der mensheid heeft gespeeld. Het is goed dit te memoreren, omdat de 
titel van deze lezing bij menigeen wellicht associaties oproept aan zuUce alle
daagse nietigheden als het gaspitje in de keulcen of de gasaanstelcer in uw zak. 
Overigens spelen het vuur en de vlam niet alleen een rol in de periferie van 
ons dagelijks leven, maar zij hebben ook -dieptepsychologisch bezien- een 
grote symt)Oolwaarde voor het innerlijlc leven van de mens. Wie lieeft er niet 
eens "in vuur en vlam" gestaan, of een "vlam" aanbeden? En spreken we niet 
van een "vurige" geest, of een "ontvlambaar" gemoed? Daar "Diligentia" ech
ter de zinspreuk is van een Maatschappij voor Natuurkunde, wil ik hier echter 
nöch spreken over het gebruik van vlammen ten gerieve van onze ochtendthee, 
nöch ten gerieve van onze zieleroerselen, maar mij beperken tot de meer na
tuurwetenschappelijke aspecten en toepassingen ervan. 

We zullen hierbij voornamelijk de chemische gasvlam voor ogen hebben, 
die ontstaat door verbranding van bijv. waterstof en zuurstof vvolgens 
H2 + 2O2—ï H2O + energie. 

De vrijlcomende chemische reactie-energie wordt benut om het gasmengsel, 
dat ook nog stikstof lean bevatten, tot relatief hoge temperatuur te verhitten. 
"Relatief hoog" betekent hier zo ongeveer 2000 i 3000 oK, afhankelijk van het 
gekozen brandbare gas en van de hoeveelheid bijgemengde inerte gassen, zo
als stikstof, die alleen warmte opnemen, maar niet produceren. Door keuze 
van bijzondere gasmengsels, zoals dicyaan (C2N2) en zuurstof, of door toe
voer van extra energie van niet-chemische oorsprong, zoals bij de microgolf-
vlam, kan men wezenlijk hogere temperaturen bereiken. Maar deze bijzon
dere vlamsoorten, hoeveel voordelen zij voor bepaalde toepassingen ook heb
ben, zijn weinig gebruikelijk, omdat zij óf een meer ingewikkelde apparatuur 
vereisen, óf omdat het betreffende gas eenvoudigweg niet commercieel ver
krijgbaar is, zoals in het geval van dicyaan. Alvorens in te gaan op het be
lang en de problemen van het vlamonderzoek, bespreken we nu eerst de alge
mene structuur van de gasvlam en enlcele uitvoeringsvormen. 

S t r u c t u u r van de g a s v l a m . 

Als eenvoudig voorbeeld van een gasvlam nemen wij de vlam van een bun-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke IMaatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 30 november 1964. 
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senbrander, genoemd naar Bunsen, die met Kirchhoff de grondslag legde voor 
het spectroscopisch vlamonderzoek. 

Het onverbrande gasmengsel Xbijvoorbeeld propaan en lucht) stroomt met 
een snelheid uit de bunsenbrander en komt in de reactiekegel of verbran
dingszone tot ontbranding. Hierbij ontstaan Icortlevende radicalen C2 en CH, 
in aangeslagen toestand. Zi j zenden een blauw-groene straling uit, die karak
teristiek voor deze zone is, althans voor koolwaterstofvlammen. Deze ver
brandingszone heeft een kegelvorm met halve tophoek a . Het vlamfront heeft 
de neiging zich met een snelheid t i j , de verbrandingssnelheid, in het nog on
verbrande gasmengsel voort te planten, en wel in een richting loodrecht op 
dit front-(zie f ig . 1). Eisen we dat deze zone stationair is, dan moet de com
ponent van de stroomsnelheid w^, die loodrecht op dit front staat, juist even 
groot, maar tegengesteld gericht aan vj^ zijn. Dit leidt tot de voorwaarde: 

of sin a = V] 

Interconal zone 

Outer cone 

Inner cone 

Burner tube 

Unburned gas-oir 
mixture 

Figuur 1. 
Dwarsdoorsnede van een laminaire, vóórgemengde bunsenvlam (ontleend aan R. H e r r 
mann en C . Th. J . Alkemade "Flammenphotometrie", Springer Verlag 1960; "Flame 
Photometry" Interscience Publ. 1963), 
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De waarde van is door de aardvan het gasmengsel bepaald; de stroomsnel
heid kan men echter door de toevoer nog v r i j regelen. De tophoek van de 
kegel stelt zich dan volgens bovenstaande formule zodanig in, dat de vlam 
stationair brandt, althans indien minstens gelijk aan is. Anders "slaat 
de vlam in" . 

Na het passeren van de verbrandingszone zetten de vlamgassen wegens de 
hoge temperatuur aanzienlijk uit. Z i j krijgen daardoor een grotere stijgsnel-
heid en(of) wijlcen naar buiten uit. Men kan dit precies nagaan door de stroom
lijnen van het gasmengsel zichtbaar te maken met behulp van oplichtende 
deeltjes, die met de vlamgassen worden meegevoerd. 

Het vlamgedeelte, dat direct op de reactiezone aansluit, en nog niet met de 
lucht uit de omgeving in aanralcing is gelcomen, wordt de vlamkern of reactie-
vrije zone genoemd. In deze betrelckelijk homogene zone heerst overwegend 
een thermisch evenwicht en zijn toestand kan algemeen beschreven worden 
door een temperatuurwaarde. Het is juist de stabiliteit en homogeniteit van 
deze zone, die de vlam als medium van hoge temperatuur in menig opzicht 
zoveel geschikter maakt voor wetenschappelijk onderzoek en analyse-werk 
dan de elektrische boog of de schokbuis. Daar komt dan nog b i j , dat men in 
een vlam zo gemaklcelijk en op goed reproduceerbare wijze allerlei bestand
delen (metaalzouten) kan introduceren om het gedrag ervan bij hoge tempera
tuur te bestuderen. 

Daar, waar de vlamgassen in contact komen met de lucht uit de omgeving, 
treedt tengevolge van turbulentie en diffusie, vermenging op. De nog niet 
(volledig) verbrande bestanddelen van het vlamgas, zoals H2 en CO, worden 
door de toegevoerde zuurstof uit de kamerlucht verder geoxideerd, hetgeen 
met een (zwak) lichteffect gepaard gaat-(zie f ig . 2b). Tevens lean de hierbij 
vrijkomende reactiewarmte de afkoeling door de koude omgevingslucht com
penseren of zelfs overcompenseren (zie f ig . 2a). Men noemt deze vlamzoom 
daarom ook wel de secundaire verbrandingszone. 

De hier beschouwde bunsenbrander vindt uitgebreide toepassing in het 
chemisch laboratorium voor verhittingsdoeleinden. Bij de toepassing van 
vlammen in het wetenschappelijk onderzoek en inde spectroscopische analyse, 
bedient men zich echter liever van meer geëvolueerde brandertypes. Een 
voorbeeld hiervan is de mékêrbrander, waarbij de branderkop uit een groot 
aantal, f i j n verdeelde nauwe uitstroomgaatjes bestaat. Boven elk gaatje be
vindt zich dan een klein verbrandingskegeltje. Men verkrijgt aldus een zeer 
stabiele en homogene, zich tot grote hoogte uitstrekkende cilindervormige 
vlam, die slechts weinig door de koude omgevingslucht gestoord wordt. Men 
kan deze storing bovendien nog verminderen door de vlam te omgeven met een 
stroom van inert gas, zoals stikstof (zie f i g . 2b). De leidingen voor de toe
voer en de verdeling van de diverse gassen worden daardoor echter wel ge
compliceerd en doen dan vaak denken aan het emplacement van een middel
groot station. 

Wanneer men extra hoge temperaturen wi l bereiken, vervangt men vaak de 
lucht door zuivere zuurstof. Daar mengsels van acetyleen met zuurstof echter 
zeer explosief zijn, is het gevaarlijk deze gassen tevoren in het branderhuis 
te mengen, vooral als de herbouw van het laboratorium door bestedingsbeper
kingen belemmerd zou worden. Men kan deze risico's vermijden door het 
brandbare gas en de zuurstof pas bulten de brander, in de vlam zelf, met e l -
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Figuur 2a. 
Isothermen bij een cilindervormige acetyleen-luohtvlam (ontleend aan W. Snelleman 
F y s i s c h Laboratorium der R . U . te Utrecht). 

kaar te mengen. Daartoe zijn branders ontworpen, waarbij de zuurstof uit 
een nauw Icanaaltje met grote snelheid naar buiten stroomt. Het brandbare gas 
stroomt uit een ringvormige spleet, concentrisch met het zuurstofkanaal, 
naar buiten. Door de grote uitstroomsnelheden ontstaat een sterke turbulentie, 
die de menging van gas en zuurstof en daarmee de ontbranding bevordert. 
Door hun turbulent karakter zijn deze vlammen veel minder rustig en homo
geen, en maken zij een sterk geruis. 

T o e p a s s i n g e n van V l a m o n d e r z o e k . 

Het vlamonderzoek is vooral in de laatste decennia sterk gestimuleerd 
door toepassingen van vlammen en van de hiermede verkregen onderzoekings
resultaten op wetenschappelijk en technisch gebied. Met behulp van vlammen 
kunnen we uiteraard een beter inzicht verkrijgen in de verbrandingsprocessen, 
die in onze hedendaagse samenleving wel van uitzonderlijk belang zijn. We 
denken hierbij in het bijzonder aan raketmotoren in verband met de ruimte-
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Figuur 2b. 
Emiss ieprof ie l van de ultraviolette OH-band in radië le richting bij een soortgelijlffi 
acetyleen-luchtvlam (x-x-x curve). Wanneer de vlam van de omgevingslucht wordt af
geschermd met behulp van een koude N2-stroom, verloopt het emissieprofiel volgens 
de o-o-o curve (ontleend aan P . J . T . Zeegers, F y s i s c h Laboratorium der R . U . te 
Utrecht). 

vaart. Dit maakt het begrijpelijk, waarom juist in de drie grootste landen, 
Amerika, Rusland en Engeland, het onderzoek aan vlammen zulk een grote 
opbloei kent. Op meer aards niveau kunt U ook denken aan de werking van 
anti-klopmiddelen bij benzinemotoren, die men met behulp van elektrische 
vlammetingen heeft trachten te verklaren. Elektrische vlainonderzoekingen 
kunnen ons oolc een nader inzicht verschaffen in het probleem, dat zich voor
doet, wanneer een ruimteschip met grote snelheid in de aardatmosfeer terug
keert. Door de wrijving wordt de lucht tot ongeveer vlamtemperatuur verhit 
en deels geïoniseerd, waardoor de radio- en radarverbindingen van het ru im
teschip met de aarde verbroken worden. Ook op een ander technisch gebied 
heeft de bestudering van elektrische vlamverschijnselen recent een belang
r i jke toepassing gevonden. Ik doel hier op de ontwikkeling van een nieuw soort 
stroomgeneratoren met hoog rendement, de magneto-hydrodynamische gene
rator. Men laat hierbij een geïoniseerd gas op hoge temperatuur met grote 
snelheid in een magneetveld exijanderen. Men benut hierbij het verschijnsel 
van de wervelstromen van Foucault om elektrisch vermogen op grote schaal 
op te wekken. Bij dit proces komen geen mechanisch bewegende onderdelen te 
pas, en treden dus ook geen mechanische wrijvingsverliezen op, zoals bij de 
conventionele generatoren. 
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Ook voor het meer fundamenteel gericht tvetenscliappelijk onderzoek zijn 
vlammen soms een geschild hulpmiddel. Men kan hier noemen de bepaling van 
atomaire en moleculaire grootheden, zoals de emissie van spectraallijnen en 
de dissociatie-energieën van moleculaire verbindingen. 

Daarnaast-zijn ook toepassingen te noemen, waarbij de vlam zelf een we
zenlijk onderdeel van de apparatuur vormt. Men gebruikt al sinds langere t i jd 
de waterstofvlam als detector bij de gaschromatografie. De ionisatiesterlde 
van deze vlam, die met behulp van twee elektrodes gemeten wordt, is een 
maat voor het koolstofgehalte van de koolwaterstofverbindingen, die men met 
behulp van de gaschromatograaf wil analyseren. Zeer recent heeft men ook 
getracht de vlam met haar grote energieinhoud te gebruiken voor de construc
tie van een "chemische laser", maar resultaten heeft dit nog niet opgeleverd. 

De meest uitvoerige en succesvolle toepassing heeft de vlam gevonden, zo
als ook al door de naam wordt aangeduid, in de vlamfot ometri sche analyse van 
metaalzouten in oplossingen. Op deze typisch fysische methode van kwantita
tieve chemische analyse wil ik hier wat dieper ingaan, omdat zi j in het 
Fysisch Laboratorium van de Universiteit te Utrecht al sinds 1948 de stoot 
gegeven heeft tot een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en vooral de 
moeilijkheden van deze analyse-methode. 

Het schema van een vlamfotometer in simpele vorm, zoals die tegenwoor
dig in duizenden laboratoria gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de bepaling van 
het Na-en K-gehalte in bloedserum, is gegeven in f ig . 3. Het monster, een 
verdunde waterige oplossing, wordt hier met behulp van een persluchfstraal 
door een capillair aangezogen en tot een fijne nevel verstoven. De luchtstroom 
met de nevel wordt uit de verstuiver naar de brander geleid en wordt daar met 
het brandbare gas goed gemengd. Bij de verbranding van het gasmengsel in de 
vlam verdampen de neveldruppels en worden de vrijgekomen metaalzouten in 
atomen gedissocieerd. Elk metaalatoom zendt bij de hoge vlamtemperatuur 
een karakteristiek spectrum uit, waaraan men zijn aanwezigheid in de vlam 
en dus in het monster kan herkennen. De sterkte van bijvoorbeeld de bekende 
gele Na-li jn is een maat voor de concentratie van dit metaal in de verstoven 
oplossing en kan met behulp van een lichtgevoelige cel eleldrisch gemeten 
worden, nadat men deze l i j n door middel van een kleurfilter van de andere 
spectraallijnen heeft afgezonderd. De betrekking tussen de afgelezen meter-
uitslag en de gezochte concentratie in de oplossing wordt geijld door verstui
ving van een reeks ijkoplossingen met bekende concentraties. De voordelen 
van deze methode in de praktijk zijn haar eenvoud, snelheid, nauwkeurigheid 
en gevoeligheid. Men kan bijvoorbeeld nog Na-concentraties van 0,01 mg in 
één li ter water aantonen, hetgeen ongeveer overeenkomt met de gewichtsver
houding van een naald in een hooiberg. 

Hoe eenvoudig deze methode op het eerste gezicht ook l i jk t , er kunnen zich 
in de praktijk allerlei complicaties voordoen, die aan een aantal auteurs van 
handboeken op dit gebied een extra bron van inkomsten verschaffen. Het blijkt 
bijvoorbeeld, dat de ijkkurve, d.w.z. het grafische verband tussen meterult-
slag en metaalconcenlratie, voor Na niet een rechte l i jn is - zoals men zou 
verwachten - maar een naar beneden gebogen kromme. Dit betekent, dat bij 
verdubbeling van de concentratie, de intensiteit in de vlam minder dan twee
maal zo groot wordt. Dit berust op het verschijnsel van'teeZ/aösor/j^iie"; f n 
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Figuui' 3. 
Scliema van een eenvoudige vlamfotometer voor metaalanalyse in oplossingen. 

deel van de uitgezonden Na-straling wordt in de vlam weer geabsorbeerd, 
waardoor de intensiteit van het licht, dat uiteindelijk de vlam verlaat, wordt 
verzwakt. Dit is (althans bij zogenaamde resonantielijnen) onvermijdbaar, 
omdat volgens een fundamentele natuurkundige wet, atomen die licht van een 
bepaalde golflengte kunnen uitstralen, dit licht ook kunnen absorberen. Dit 
verlies aan uitstraling zal des te sterker zi jn, naarmate er zich meer absor
berende atomen in de vlam bevinden, zodat de kromming van de ijkkurve zich 
vooral bij hoge metaalconcentraties in de oplossing doet gelden. Men kan dit 
absorptie-effect echter ook uitbuiten in de praktijk, om hiermede juist de 
metaalconcentraties te bepalen. Dit heeft geleid tot een nieuwe tak van vlam-
fotometrische analyse, de absorptievlamfotometrie. Hierbij laat men straling 
van de betreffende golflengte, die bijvoorbeeld door een Na-ontladlngslamp 
- wel bekend van de straatverlichting - wordt uitgezonden, door de vlam heen
gaan. De verzwakking van deze straling tengevolge van de Na-damp in de 
vlam, wordt bepaald uit de vermindering van de meteruitslag, en is - na 
ijking - een maat voor de Na- concentratie in de verstoven vloeistof. Deze 
methode is vooral van voordeel bij de bepaling van moeilijk exciteerbare ele
menten en werd met succes toegepast op de analyse van Mg en Zn in bloed-
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serum. Het is tegemvoordig mogelijk geworden, met behulp van deze en an
dere bijzondere, methodes bijna alle elementen van het periodiek systeem 
vlamfotometrisch te bepalen. 

Een complicatie van geheel andere soort is de wederzijdse beïnvloeding 
van de emissies van de elementen onderling. Zo heeft Na de neiging om de 
K-emissie bij gegeven K-concentratie te verhogen (zie f ig . 4). Om dit storen
de effect bij het gemengd voorkomen van K en Na in het monster te corrige
ren, dus om de K-bepaling ondubbelzinnig uit te voeren, moet men daarnaast 
ook steeds de concentratie van het Na bepalen, althans indien deze laatste 
variabel is . 

Figuur 4. 
IJldoirve van een vlamfotometrische kaliiun-bepaling, met de conoentratie 
van het toegevoegde natrimn als parameter. 

Dit storende effect vindt zijn oorzaak in de omstand;igheid, dat bij de hoge 
vlamtemperatuur K- en Na- atomen gedeeltelijk geïoniseerd worden volgens: 

K K+ + e" en Na ^ Na+ + e" 

Tussen de concentraties van het neutrale K-atoom en het positief geladen K-
ion en van de elektronen, bestaat - althans in thermisch evenwicht - een ver
band dat door een soort massawerkingswet beschreven wordt, de Sahawet: 

[K+] . [e-] = C(onstant) 

Hierin is C de ionisatie-constante, die van het soort element en van de vlam-
teinperatuur afhankelijk is. Daar het ionisatieproces als een endotherme re
actie kan worden opgevat, moet men verwachten, dat juist in vlammen van 
hogere temperatuur, de ionisatie belangrijker zal zi jn. Voor de vlamfotome
trische analyse heeft deze ionisatie een praktische consequentie: de concen-
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tratie van de stralende neutrale K-atomen wordt tengevolge van de ionisatie 
verzwakt. K-ionen zenden zelf geen licht uit (zij hebben geen valentie-elek
tron) . Wanneer nu ook Na in de vlam wordt gebracht, zal dit ook gedeeltelijk 
geioniseerd worden. De elektronen-concentratie [e"] zal daardoor stijgen. 
Maar dan moet volgens de Saha-wet de verhouding van de K-atoomconcentra
tie tot de K-ionconcentratie eveneens toenemen. Dit betekent, dat de ionisatie 
van K door de gelijktijdige aanwezigheid van Na teruggedrongen wordt; liet 
aantal neutrale K-atomen neemt dus toe en daarmee stijgt ook de K-emissie 
in de vlam. Dit is nu juist wat ook in de praktijk der vlamfotometrie gecon
stateerd wordt. Aan deze verhoging is overigens een grens gesteld, die be
reikt wordt, wanneer de K-ionisatie zover teruggedrongen is, dat praktisch 
alle K-deeltjes alleen als neutrale atomen in de vlam voorkomen. Men kan 
deze storing-blijkbaar opheffen door te zorgen, dat Na (of een ander ioniseer-
baar element, zoals Cs) in grote overmaat in de meetoplossing aanwezig is. 
Maar men kan natuurlijk deze storing ook voorkomen door een vlam van lagere 
temperatuur te kiezen, waarbij ionisatie een praktisch geheel verwaarloos
baar effect is. Het zijn juist deze en soortgelijke moeilijkheden in de routine-
analyse geweest, die tot een diepergaand onderzoek van de, in fysisch opzicht 
zo belangrijke, ionisatieprocessen bij hoge temperatuur hebben geleid. Op 
haar beurt heeft deze bestudering weer geleid tot het aangeven van maatre
gelen om dergelijke lastige effecten in de praldische analyse te voorkomen of 
te corrigeren. Het is juist deze wisselwerking tussen praktijkervaring en 
wetenschappelijk onderzoek geweest, die dit probleemgebied zo aantreklcelijk 
maakt - althans voor degene, die wetenschappelijke nieuwsgierigheid en maat
schappelijk nut graag gecombineerd wi l zien. 

E n i g e p r o b l e m e n en m e t h o d e s van v l a m o n d e r z o e k . 

Nu we gezien hebben welk belang het vlamonderzoek voor allerlei toepas
singen kan hebben, acht ik mi j des te meer geëxcuseerd om wat uitvoeriger 
en meer gedetailleerd in te gaan op enkele specifieke vlamproblemen, die in 
de laatste t i jd de aandacht hebben gevraagd. Deze problemen betreffen vooral 
de ontstaanswijze en de betekenis van radicalen en ionen in de vlam. Hoe 
paradoxaal het ook klinkt, men weet eigenlijk nog minder af van wat zich in 
een simpele bunsenvlam afspeelt dan in de buitenste lagen van een ver ver
wijderde ster. Voor we ons in een ruimteschip inschepen om deze hemellicha
men nader te bestuderen, past het ons wellicht, eerst een meer bescheiden 
excursie te maken naar een laboratorium, waar vlammen worden onderzocht. 
Omdat de ionisatie der vlamgassen een begeleidingsverschijnsel is van reac
ties tussen radicalen, zullen we deze laatste het eerst bespreken. 

Bi j de beschouwing van het gedrag der radicalen moeten we onderscheid 
maken tussen de eigenlijke verbrandingszone en het reactievrije vlamgebied 
of de vlamkern daarboven (zie f ig . 1). In de ver brandings zone spelen radi
calen een primaire ro l ; zonder hun tussenkomst is trouwens verbranding zelfs 
onmogelijk. In het vlamgebied daarboven hebben de radicalen, die in het alge
meen een zeer korte levensduur bezitten, slechts een ondergeschikte beteke
nis. 
R a d i c a l e n i n de ve r b r a nd i n g s zo ne .De verbranding vanbijvoorbeeld 
acetyleen met zuurstof tot water en kooldioxyde kan men beschrijven als 
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CgHa + 2è02 ) 2C02 + H2O. 

Dit geeft uiteraard slechts de netto-uitkomst van de reactie aan; het feitelijke 
verbrandingsproces verloopt veel gecompliceerder, met vele tussenstappen 
en velerlei vertakkingen. Het zijn juist radicalen, zoals CH, OH, O, H enz'. 
die - zelf een produkt zijnde van de verbrandingsreacties - deze tussenreac-
ties mogelijk maken en in stand houden. 

Als voorbeeld geven wij in f ig . 5 ter illustratie een mogelijk (maar nog on
volledig) reactieschema. Er zijn ook varianten hierop denkbaar, waarbij 
C2H + O2 via tussenstappen ECO + CO vormt, terwij l HCO + 0 (of OH) tot 
CO + OH (of H2O) verbrandt. 

Als reagentia zijn C2H2 en O2 beschouwd; als stabiele eindprodukten ver
schijnen CO2, H2O en CO. Is voldoende zuurstof ter beschikking, dan kan CO 
nog tot CO2 verbranden. Is er een tekort aan zuurstof, dan zal in plaats van 
H2O ook H2 verschijnen. Een bela,ngrijk facet bij het analyseren van een der
gelijk reactieschema, is de vraag naar de energie, die vrijkomt, resp. nodig 
is om een bepaalde reactiestop te doen verlopen. Reacties, waarbij veel ener
gie vereist wordt, laten we zeggen 50 kcal/mol, zijn daardoor alleen al min
der waarschijnlijk. Bij de meeste, in het schema geschetste oxiderende reac-

C O 

- — ^ t 

2 2 \ o — O H J ^ + 

O2 

2 C O C O 2 

^<-OV\*0-»-O^^H CH+O2—^OH+CO 

Figuur 5. 
Mogelijk reactiesehema voorde verbranding van acetyleen tot C O , COjen H2O (naar 
G . P . Glass e.a. in Proc . XthSymposlum (hiternat.) on Combustion, Cambridge, 1964). 

ties komt echter energie v r i j ; bij de verbranding van CH met O2 zelfs zeer 
veel (160 kcal/mol). Deze vrijkomende energie kan nu gebruikt worden om de 
reactieprodukten elk een grote snelheid te geven (waarbij echter wegens de 
wet van behoud van impuls het zwaartepunt een constante snelheid behoudt).. 
Z i j lean ook benut worden om de ontstane moleculen in een toestand van ver-
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hoogde rotatie of vibratie te brengen, l enslotte kan deze energie er toe die
nen om bijvoorbeeld één der valentie-elektronen van het gevormde CH-radi-
caal in een hogere energietoestand te brengen. De interessante vraag is nu, 
wat er met deze "geihvesteerde" energie verder gebeurt. Wel,, de gevormde 
deeltjes leiden geen geïsoleerd bestaan, maar botsen zeer vaak (ca.lO maal 
per seconde in vlammen bij 1 atmosfeer) met andere deeltjes, bijvoorbeeld 
stikstof moleculen. Z i j dragen daarbij hun bewegingsenergie, rotatie- en v i 
bratie-energie, gemakkelijk over aan de tot dan toe nog misdeelde N2-mole-
culen, die zelf geen deel in de verbrandingsreacties hebben. Door deze gewil
lige "bezitsspreiding" wordt de totaal vrijgekomen chemische energie gelijke
l i j k over alle vlamdeeltjes verdeeld, zoals het in een thermisch evenwicht bij 
vlamtemperatuur ook betaamt (equipartitiewet, volgens welke de gemiddelde 
energie per vrijheidsgraad voor een vlamdeeltje gelijk aan |feT.is, waarin fe 
de constante van Boltzmann en T de absolute temperatuur is). Omdat deze 
verdeling van energie tengevolge van de zeer frequente botsingen zo snel ge
schiedt, zal de opwarming van de vlamgassen in korte t i jd voltooid worden. 
Dit verklaart, waarom de dikte der verbrandingszone zo gering is (ca. 0,1 
mm bij 1 atmosfeer). Er is echter ook de leans, dat de energie die een be
paald deeltje bij één der verbrandingsreacties gewonnen heeft, gebruikt wordt 
om in een volgend botsingsproces ionen en elektronen te vormen. We spreken 
daar later over. 

Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren, dat in de reactie C2H + O —^ CH* + 
CO (zie f ig . 5) het CH- radicaal in een aangeslagen toestand gevormd wordt 
en dan zijn energie verliest door uitzending van een stralingskwant. Men 
spreekt dan van een ichemiluminescentle-effect, dat mede de typisch blauw
groene uitstraling van de verbrandingszone van acetyleen-vlammen verklaart. 
Een ander karakteristiek voorbeeld van chemiluminescentie is de excitatie van 
de ultraviolette OH-banden tengevolge van de reactie: 
CH + O2 } OH* + CO. Juist deze sterke chemiluminescentie-effecten, die 
zich nog aan geen evenwichtsverdeling storen, hebben in de jongste t i jd onder
zoekers ertoe geleid (verleid) om de mogelijkheid van een chemische "laser" 
met behulp van vlammen na te gaan. 

Het uitdenken van reactieschema's is een heerlijk spel voor chemici, dat 
enigszins aan het "scrabble-spel" doet denken. Dit spel Is natuurlijk niet gra
tuit, maar moet.zich confirmeren aan het feiteli jk gedrag in de natuur. Daar
over kunnen experimenten ons (tot voor kort nog spaarzame) inlichtingen ver
schaffen. Om te onderzoeken, wat zich in een reactiezone afspeelt, kan men 
natuurlijk niet de klassieke chemische analyse-methodes, met reageerbuisjes 
en zo, te baat nemen. Daarvoor in de plaats staan ons echter een reeks van 
moderne fysische onderzoekingsmethoden ter beschikldng, die het mogelijk 
maken om de aanwezigheid en zelfs de concentratie van deeltjes, die soms in 
een tijdsinterval van slechts enkele miljoenste secondes voorkomen, vast te 
stellen. Da oudst bekende fysische methode is de spectroscopie, waarbij men 
uit de aard van het spectrum het soort der deeltjes kan afleiden. Dit geldt a l 
thans voor die deeltjes, die onder de gegeven omstandigheden licht uitzenden, 
zoals het OH- en CH- radicaal (maar niet de H- en O-atomen). 

We wezen reeds eerder op de zichtbare ichemiluminescentle straling van 
CH in de verbrandingszone. Zo kan men ook de aanwezigheid van OH-radi
calen uit het voorkomen van spectrale bandemissies in het ultraviolette deel 
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van het spectrum (bij 3060 %) vaststellen. We gaan hier niet verder in op de 
vele gegevens, die een subtiele analyse van deze bandenspectra over het ver
brandingsmechanisme ons kan verschaffen. 

Meer recente analysemethodes zijn de massaspectrometrie en de methode 
der elektronenspin-resonantie. De toepassing van deze laatste methode op het 
onderzoek van vlamradicalen, dus in de gasfase, is ngg zeer jong. Zi j werd 
voor het eerst in Rusland door V.Azatian gerealiseerd en later door A. Wes
tenberg in de U.S.A. voor de kwantitatieve bepaling van H- en O- radicalen in 
de reactiezone van vlammen verfijnd. Absolute concentratiebepalingen in de 
orde van lO'^ tot lO '^ niolaire fracties gaven een bemoedigend resultaat, a l 
hoewel men de ontwikkeling van deze methode zeker nog niet als afgesloten 
mag beschouwen. 

Een meer algemene en minstens zo succesvolle methode is de massaspec-
trometer, die vooral de laatste v i j f jaren bij het onderzoek naar verbrandings
processen uitgebreid werd toegepast. Zoals de term reeds aanduidt, analy
seert dit apparaat de massa's van de, in de vlam voorkomende deeltjes, zo
als een optische spectrometer de golflengtes van het licht analyseert. Deze 
analyse berust erop, dat ionen met lading e en massa m, bij een gegeven 
snelheid, tengevolge van de lorentzkracht in een magneetveld een afbuiging 
ondervinden, die bepaald wordt door de verhouding e/m. Bij de analyse van 
neutrale deeltjes, zoals stikstof-en zuurstofatomen, laat men deze deeltjes 
eerst een ionisatiekamer doorlopen, waarin zij door beschieting met snelle 
elektronen geioniseerd worden. Deeltjes met eenzelfde lading e, maar ver
schillende massa m, die aanvanlcelijk in dezelfde richting lopen, zullen in 
een magneetveld een eigen baan gaan volgen en kunnen aldus geselecteerd 
worden. Bij een bepaald gekozen instelling van het apparaat vangt men alleen 
deeltjes met bepaalde massa m. op. De aantallen ionen, die men per seconde 
opvangt en die met een stroommeter gemeten worden, zijn een maat voor de 
concentratie van het betreffende element in het oorspronlcelijke analysemon
ster. Door het apparaat successievelijk op verschillende massawaarden in te 
stellen en de daarbij behorende stromen telkens te meten, verkrijgt men het 
zogenaamde massaspectrum. Een voorbeeld van een massaspectrum zoals 
dat met behulp van een registrograaf werd opgetekend, is in f ig . 6 gegeven. 
Elke piek Icomt overeen met een bepaalde massa; de hoogte van de piek (even
tueel nog te corrigeren voor de Ingestelde gevoeligheid van de versterker) is 
een maat voor de concentratie der betreffende deeltjes in het vlamgasmengsel 
van een propaan-lucht vlam bij 1 atmosfeer boven de reactiezone. Bij rhassa-
getal 17 herkent men de'(duidelijke) aanwezigheid van het OH-radicaal. Mole
culaire stikstof geeft een piek bij het massagetal 28, terwij l bij het massage
tal 30 een aanduiding voor de aanwezigheid van NO bestaat. 

Men kan met een massaspectrometer ook deeltjes in de reactiezone van 
vlammen analyseren, en hier zelfs de concentratie van de geanalyseerde 
deeltjes als functie van de afstand tot de brander in onderdelen van 1 mm op
meten. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is gegeven in f ig . 7, die het 
compositieprofiel van de reactiezone bij een H2-O2-N2 vlam weergeeft. Men 
ziet, zoals te verwachten is, dat naarmate de verbranding voortschrijdt, de 
H2- en O2- concentraties afnemen, terwi j l die van water toeneemt. Men ziet 
in de figuur ook, dat parallel met de voortschrijdende verbranding, de tem-
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Figuur 6. 
Registratie van een massaspectrum van een propaanluclitvlam bij 1 atmosfeer boven 
de reactiezone (ontleend aan A . L . Boers, dissertatie Utrecht, 1963). Langs de horizon
tale as z i jn de massagetallen uitgezet. Om de pieldioogtes onderling te vergelijken, 
moet men ze eerst nog met de daarbij vei-melde verzwakkingsfactoren vermenigvul
digen. 

peratuur stijgt tot boven lOOQOK. Uit dergelijke analyses kan men, met ge
bruikmaking van verdere gegevens, bijvoorbeeld over het verloop van de H-
radicalenconcentratie (dat men indirect uit spectroscopische waarnemingen 
kan afleiden), zich een beeld vormen van de reactie-kinetica, die aan de wa
terstofvlam ten grondslag ligt. 

De technische problemen, die aan de toepassing van de massaspectrometer 
bij vlamonderzoek verbonden zijn, moeten overigens niet onderschat worden. 
Dit geldt in het bijzonder als men hete vlammen met temperaturen hoger dan 
2000OK en bij een dvuk van 1 atm wil onderzoeken. De inlaatopening van de 
spectrometer moet bestand zijn tegen de corrosieve inwerking van het hete 
vlamgas, waarbij vooral de aanwezige vr i je radicalen zeer reactief zijn. An
derzijds moet bij een drul< van 1 atm de diameter van deze inlaatopening zeer 
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DISTANCES mm 

Figuur 7. 
De relatieve concentraties van moleculaire zuurstof en waterstof, en van water in en 
nabij de reactiezone van een H2-O2-N2 vlam, zoals deze met een massaspectrometer 
werden bepaald, z i jn hier als functie van de meethoogte weergegeven. Tevens wordt 
het oplopen van de vlamtemperatuur tengevolge van de voortschrijdende verbranding 
getoond (ontleend aan G. Dixon-Lewis, e .a . in Proc . Xth Symposium (Internat.) on 
Combustion, Cambridge, 1964). 

klein zijn. Men wil nl . slechts zd weinig deeltjes inde spectrometerruimte 
toelaten, dat zij.praktisch geen kans meer hebben om onderling nog te botsen. 
Dit is noodzakelijk, omdat anders bij deze botsingen reacties op zouden t re
den, die de kwantitatieve samenstelling van het te onderzoeken gasmonster 
zouden doen afwijken van de oorspronkelijke samenstelling in de vlam. In een 
concreet geval konden deze moeilijkheden op het Utrechtse Fysisch Labora
torium opgelost worden door een gaatje van 20 micron diameter te ponsen in 
een goudfolie van circa 30 micron dilrte, dat gesoldeerd was op de punt van 
een kegelvormig "afzuigsnultje". Afzuigsnuitje met folie bevond zich dan in 
het hete vlamgas boven de reactiezone. Met een dergelijke constructie kon het 
massaspectrum in f ig . 6 verkregen worden. 

Radicalen in de vlamkern. De meeste radicalen, zoals CH, C2, C2H, die 
bij de verbrandingsreacties een ro l spelen, hebben slechts een zeer kortston
dig bestaan en worden boven de reactiezone, in de vlamkern dus, niet aange
troffen. Een uitzondering hierop maken echter de radicalen H, OH en O, die 
vergeleken met wat men in thermisch evenwicht zou mogen verwachten, in 
relatief grote overmaat in de reactiezone .gevormd worden. Deze radicalen 
hebben een langere levensduur, omdat zij slechts kunnen verdwijnen door be
trekkelijk langzame recombinatiereacties, waarbij niet twee, maar drie deel
tjes betrokken zijn. Voorbeelden van dergelijke recombinatiereacties zijn: 
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H -1 H (of OH) -I M —> Hg (of HgO) + M* 

O + O + M > O2 + M* 

Hierin is M een derde deeltje, bijvoorbeeld een in overmaat aanwezig stikstof
molecuul, dat de aanzienlijke energie, die bij de recombinatie der radicalen 
vrijkomt, opneemt. Zou dit derde deeltje niet bij de reactie tegenwoordig zijn, 
dan kan het gevormde Hg, O2 of HgO-molecuul de vrijkomende energie niet 
kwijt en zal het weer ogenblikkelijk in zijn bestanddelen dissociëren. Het der
de deeltje M, dat deze energie opneemt, heeft dus een stabiliserende werking 
op het reactieverloop. Nu is echter de ontmoeting van drie deeltjes een veel 
onwaarschijnlijkere gebeurtenis dan de ontmoeting van twee deeltjes. Dit ver
klaart waarom deze recombinatie zo langzaam verloopt en waarom de con
centratie van de betreffende radicalen ook boven de reactiezone nog een waar
de kan hebben, die de evenwichtsconcentratie aanzienlijk overtreft. 

De recombinatie van de drie radicalen geschiedt overigens niet onafhankelijk 
van elkaar. De concentraties van deze radicalen zijn namelijk met elkaar ver
bonden door snelle uitwisselingsreacties, zoals: 

OH + Hg HgO + H ! 

H2 + O OH + H 

Deze twee-deeltjes reacties zijn gebalanceerd en men kan dus voor de betref
fende concentraties de wet der massawerking toepassen, volgens welke: 

= (1), resp. ["2] • [O] . (2) 

[ H ] . [HgO] [OH] , [H] 

waarin de haakjes concentraties aanduiden, en en K2 constanten zijn. Men 
ziet uit vergelijking ( l ) , dat: 

=/Cj . [^2^] = constant, zodat [H] (:) [OH] (3), 
[H] [H2] 

daar de concentraties van de stabiele moleculen HgO en H2 boven de reactie-
zone praktisch constant en gelijk zijn aan de overeenkomstige evenwichts-
waarden. Combineert men de laatste vergelijlang met vergelijking (2), dan 
geldt blijkbaar ook: 

[O] (:) [OH]2 (4) 

De afname van [H], [OH] en [O] met de hoogte in de vlam tengevolge van de 
langzame recombinatiereacties is dus door een ingewikkeld samenspel van 
snelle uitwisselingsreacties aan elkaar gekoppeld, overeenkomstig de even
redigheidsrelaties (3) en (4). Experimenten in waterstof-lucht en acetyleen-
lucht vlammen hebben deze, theoretisch verwachte evenredigheden bevestigd. 

Op zichzelf beschouwd zouden deze radicalen, die ten opzichte van de ove-
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rige stabiele vlammoleculen in de vlamkern meestal een minderheid vormen, 
niet zo belangrijk zijn, ware het niet, dat 'zij bij de toepassing van vlammen, 
zoals in de vlamfotometrie, interessante nevenverschijnselen veroorzaken. 
Deze radicalen maken zich bijvoorbeeld kenbaar, doordat zij de continue 
achtergrondemissie in de vlam verhogen, waardoor de meting van zwakke 
spectraallijnen en daarmede de detectie van geringe metaalconcentraties 
bemoeilijkt wordt. Onder continue emissie verstaan we een uitstraling van de 
vlam bij een continue reeks van golflengtes, in onderscheid dus van de mono-
chromatische straling, die bijvoorbeeld Na-atomen bij enkele specifieke golf
lengtes uitzendt. Een dergelijk effect treedt op als een radicaal zich met een 
vlamdeeltje of metaalatoom associeert, waarbij de vrijkomende chemische 
energie in de vorm van een lichtkwant wordt uitgezonden, zoals in de vol
gende reacties: 

CO + O ——> CO2 + continue straling 
of 

K + OH • > KOH + continue straling 

Ook kan het gebeuren, dat de energie, die vrijkomt bij de recombinatie van 
twee radicalen wordt gebruikt om een metaalatoom te exciteren, zoals in: 

K + H + OH > K* + HgO 

Het geëxciteerde atoom K*kan dan zijn verkregen energie weer kwijt door uit
straling van licht bij een van zijn karakteristieke golflengtes volgens: 

K* > K + monochr. straling 

Men moet verwachten, dat het aantal K-atomen, dat per seconde geëxciteerd 
wordt evenredig is met [H].[OH], dus met [OH]^ op grond van relatie (3). 
Wanneer de radicalen in overmaat aanwezig zijn, leidt dit tot een verhoogde 
lichtuitzending van het kalium in de vlam. Dit is weer een voorbeeld van het 
reeds eerder besproken chemiluminescentie-effect. Men kan dit effect benut
ten om Iets over het verloop van de OH-concentratie te weten te komen. 

Een ander belangrijk effect van radicalen, dat invloed heeft op de atoom
concentratie van metaaldeeltjes en daarmee op de sterkte van het door deze 
deeltjes uitgezonden licht, berust op de volgende reactie: 

LiOH + H S = : ^ L i + HgO 

Wanneer de concentratie van de H-atomen met toenemende hoogte afneemt, 
verschuift het evenwicht van deze reactie met toenemende hoogte naar links, 
Het percentage van vr i je Li-atomen zal daardoor met de hoogte afnemen, het
geen resulteert in een afname van de Li-emissie. Deze en soortgelijke effec
ten heeft men in de praktische vlamfotometrie vaak kunnen constateren en l e i 
den ertoe dat voor de detectie van elk element een optimale meethoogte in de 
Vlam opgezocht moet worden. 

Hoewel het feit, dat in een vlam vri je ionen en elektronen kunnen voorko-
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men, reeds lang bekend was, is het onderzoek daaraan pas in het laatste 
decennium tot grote bloei gekomen, ongetwijfeld onder invloed van het tech
nisch belang ervan, zoals reeds eerder werd geschetst. Dit onderzoek is mo
gelijk geworden door de ontwildceling van nieuwe fysische methodes om de 
concentratie van elektronen en ionen, respectievelijk de massa der ionen te 
meten. 

Bij de bespreking der ionisatie moeten we enerzijds onderscheid maken 
tussen de eigenlijke reactiezone en de vlamkern daarboven, en anderzijds 
tussen het geval, dat we in de vlam ioniseerbare metalen verstuiven en het 
geval, dat we met de zuivere vlam zelf te maken hebben. 

In de reactiezone van de zuivere vlam kunnen ionen en elektronen als b i j 
produkten van de verbrandingsreacties gevormd worden. Tegenwoordig wordt 
algemeen aangenomen, dat in koolwaterstofvlammen primaire vlamlonen ge
vormd worden volgens: 

CH + 0(of Og) — } HCO+(of HCO^) + e" 
resp. 

CH + CgHg > CsH^ + e¬

De vorming van ionen is dientengevolge dus evenredig met de CH-concentra

tie, en dus ook met de sterkte van het door deze radicalen uitgezonden licht, 

zoals experimenteel ook kan worden vastgesteld. 
Door reacties, waarbij ladingsuitwisseling optreedt, kunnen uit deze p r i 

maire ionen weer secundaire ionen ontstaan volgens; 

HCO+(of HCOJ) + HgO -> H3O+ + CO(of COg). 

Het bli jkt nu experimenteel, dat het H30+-ion een betrekkelijk lange levens
duur heeft, zodat het ook boven de reactiezone, in de vlamkern dus, nog in 
belangrijke mate voorkomt (zie f ig . 8). Blijkbaar verloopt de recombinatie 
van deze ionen met vri je elektronen dus langzaam. Men stelt zich deze re
combinatie als volgt voor; 

H3O+ + e" ) HgO + H 

Behalve positieve ionen kunnen ook negatieve ionen in de reactiezone ge
vormd worden (zie f ig . 8). Als primair negatief ion wordt Cg beschouwd, 
waaruit door uitwisselingsreacties weer andere, secundaire negatieve ionen 
gevormd kunnen worden, bijvoorbeeld volgens; 

Cg + HgO ^ CgH + OH" 

De concentratie der negatieve ionen is echter in het algemeen veel kleiner dan 
die der positieve ionen. Aangezien de vlam elektrisch neutraal is (d.w.z. de 
concentratie der positieve deeltjes is even groot als die der negatieve deel
tjes), bestaan de negatieve deeltjes dus in hoofdzaak uit vr i je elektronen. Het 
is daardoor ook mogelijk het gedrag der vlamionisatie na te gaan met ge
bruikmaking van meetmethodes die (alleen) op de aanwezigheid van vr i je elek
tronen reageren. 
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DISTANCE FROM BURNER, cm 

Figuur 8, 
Verloop van de concentraties der positieve en negatieve ionen met de hoogte in een 
acetyleen-zuurstof vlam bij lage drul;;, gemeten met een lonen-massaspectrometer. 
Wegens de lage drulc heeft de reactiezone hier een dilcte van enige centimeters (ont
leend aan H, F . Calcote, e . a , , Proc . XthSymposlum (Intern.) on Combustion C a m 
bridge, 1964). ' 

Het verband, dat volgens bovenstaande reacties bestaat tussen het CH-ra-
dicaal en de vlamionen verklaart ook, waarom sterke ionisatie in de zuivere 
vlamgassen alleen gevonden wordt in vlammen, die op verbranding van kool
waterstoffen, zoals CgHg, berusten. In zuivere CO-lucht en Ho-lucht vlam
men is de vlamionisatie dan ook zeer gering. Deze omstandigheid maakt deze 
laatste vlammen dan ook bijzonder geschikt om andere ionisatieprocessen, 
zoals die, welke optreden bij Introductie van metalen, te bestuderen. Het 
moet hierbij opgemerkt worden, dat de energie die nodig is om de gebruike
lijke stabiele vlammoleculen te ioniseren relatief hoog is. Dit betekent, dat 
de ionisatieconstante in de reeds eerder genoemde Saha-vergelijking zeer ge
ring is. In toestand van ionisatie-evenwicht, zoals die over het algemeen in 
de vlamkern heerst en die juist door de Saha-vergelijking beschreven wordt, 
mag men dus zelfs bij hoge vlamtemperaturen nauwelijks ionisatie van de 
zuivere vlamgassen verwachten. De ionen en elektronen, die in de vlamkern 
van een acetyleenvlam niettemin gevonden worden, moeten dus afkomstig zijn 
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van chemoionisatieprocessen in de reactiezone, waar zij in overmaat gevormd 
worden. Uit de afname van de concentratie van deze ionen (en de daarbij be
horende vrije elelctronen) met de hoogte, d.w.z. met de t i jd , die sinds hun 
ontstaan is verlopen, kan men hun recombinatiesnelheid afleiden. Deze laat
ste grootheid is van theoretisch oogpunt uit interessant en vertelt ons iets 
over de wisselwerking tussen de betreffende deeltjes. Het bestuderen van wis
selwerkingskrachten tussen neutrale of geladen deeltjes is trouwens heel a l 
gemeen een belangrijk studieveld van de fysica. 

De situatie wordt geheel anders, wanneer vr i je metaalatomen in de vlam 
gebracht worden. Hun ionisatie-energie is in het algemeen veel lager, spe
ciaal bij de alkalimetalen, die dus gemakkelijk een elektron afstaan, waarbij 
een enlcelvoudig geladen positief ion achterblijft. De ionisatieconstante in de 
Saha-vergelijking is dienovereenkomstig groot en men mag bij evenwichts
toestand in de vlam verwachten, dat een aanmerkelijke fractie van het metaal 
geioniseerd is. Op het belang van deze ionisatie in de vlamfotometrie, die 
daar als storing ondervonden wordt, hebben wij reeds gewezen. Uit theore
tisch oogpunt is overigens interessanter de vraag, of een evenwichtstoestand 
wel volledig bereikt wordt. Aanvankelijk komen nl. de metaaldeeltjes inde 
vlam als neutrale atomen v r i j . Zi j ondergaan botsingen met bijvoorbeeld Ng-
moleculen, waarvan een geringe fractie voldoende energie bezit om het atoom 
te ioniseren. De beperkte verbl i j f t i jd van de atomen in de vlam maald het a 
p r io r i niet zeker, dat zij voldoende botsingen zullen ondergaan om in die mate 
geioniseerd te worden als overeenkomt met de Saha-vergelijking voor ther
misch evenwicht. Bestudeert men de lonisatiegraad van de atomen als functie 
van de t i j d , dan kan men daaruit de ionisatiesnelheid afleiden. Deze grootheid 
leert ons weer iets over de wisselwerking tussen metaalatomen en de vlam
moleculen. Het verrassende resultaat van zeer recente metingen is nu, dat 
deze ionisatiesnelheid, d.w.z. de kans op een ioniserende botsing per sec, 
veel groter is dan men a pr ior i op grond van de diameter van de betreffende 
deeltjes had kunnen verwachten. Anders gezegd, de betreffende deeltjes doen 
zich, wat de leans op een ioniserende botsing betreft, als veel dikker voor dan 
men bijvoorbeeld uit verstrooiingsmetingen had afgeleid. 

Er is een verklaring gesuggereerd, volgens welke een K-atoom in twee 
achtereenvolgende stappen in een K-lon wordt omgezet: 

K + HgO ? HgO.K+ + e" 

HgO. K++ M ) K+ + HgO + M, 

waarbij M een derde (vlam-)deeltje is, bijvoorbeeld een stikstof molecuul. De 
ionisatie van het kalium geschiedt hierbij als het ware met behulp van een op
stapje, dat aanmerkelijk minder energie vereist. De ionisatiekans van het 
atoom wordt daardoor sterk vergroot, in overeenstemming met wat het expe
riment ons leert. Deze verklaring kan echter niet afdoende zi jn, daar in vlam
men, die praktisch geen water bevatten, zoals de droge CO-luchtvlam, even 
goed een zeer hoge ionisatiesnelheid gevonden werd. Voor dat geval kan men 
echter weer een andere verklaring geven. Het zou ons te ver voeren op de 
theoretische speculaties hieromtrent nader in te gaan. Men was het er op het 
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jongstleden Combustion Congress te Cambridge in augustus 1964 hierover nog 
niet eens. 

We willen deze discussie, die nog in volle gang is, verder laten rusten en 
niet iets vertellen over één der moderne experimentele methodes, die het ioni-
satleonderzoek aan vlammen een nieuwe impuls gegeven hebben. Ik doel hier 
op de methode van de elektrische resonantiemeting bij radiofrequentie, waar
van m . i . de mogelijkheden voor ionisatieonderzoek aan vlammen nog niet in 
voldoende mate beseft worden. 

Deze methode berust erop,'zoals elke elelrtrische methode trouwens, dat 
geladen deeltjes in een elektrisch veld een kracht en daardoor een versnel
ling en verplaatsing ondervinden. Reeds vanouds heeft men elektrische effec
ten benut om te bewijzen, dat in een vlam geladen deeltjes voor kunnen komen. 
Een klassiek voorbeeld hiervan is de zogenaamde elektrische wind van Chat-
tock, een dichterlijke benaming voor de afbuiging, die een vlam ondervindt, 
als hij in een (constant) sterk elektrisch veld wordt geplaatst. Men laat hier
bij de vlamgassen tussen twee condensatorplaten opstijgen, die een potenti
aalverschil van enige duizenden volts hebben. Het blijkt nu, dat de vlam af
buigt naar de negatieve elektrode, de kathode, toe. Op zichzelf is dit eigen
l i j k merkwaardig, want de vlam is elektrisch neutraal: de positieve deeltjes 
worden weliswaar naar de kathode toe getrokken, maar een even groot aantal 
negatieve deeltjes wordt naar de anode getrokken. Men zou dus verwachten, 
dat beide effecten elkaar compenseren en de vlam niet van plaats verandert. 
Dat er toch experimenteel een netto afbuiging naar de kathode toe gevonden 
wordt, komt doordat de negatieve ladingdragers overwegend elektronen zijn, 
t e rwi j l de positieve deeltje ionen (bijvoorbeeld Cs"*" of H3O"'') met een ruwweg 
10.000 x zo grote massa zijn. Deze positieve ionen zijn door hun veel grotere 
massa ook veel beter in staat om bij hun beweging de overige vlamdeeltjes 
(zoals stikstofmoleculen) mee te slepen. De vlam als geheel zal daardoor de 
afbuiging van de positieve deeltjes in de richting van de kathode volgen, het
geen we juist ook waarnemen. 

Voor een kwantitatieve bepaling van de concentratie der geladen deeltjes is 
deze methode weinig geschikt. Welbeschouwd betekent deze afbuiging een ver
storing van de vlam, die de turbulentie en de afkoeling bevordert. Wil men 
deze storing voorkomen, dan dient de sterkte van het elektrische veld veel 
lager gekozen te worden. Om dan toch nog een waarneembaar effect te ver
krijgen, meten we niet de verplaatsing van de vlam als geheel, maar de terug
werking van de beweging der geladen deeltjes op een elektrisch meetcircuit. 
We kunnen daarbij gebruik maken van de verfijnde methodes, die in de radio
techniek ontwikkeld zi jn, door in plaats van een constante elektrische span
ning, een hoogfrequente, elektrische wisselspanning op de condensatorplaten 
aan te sluiten. De vlam vormt dan een deel van het diëlektricum van een con
densator, en de aanwezigheid van vr i je elektrische ladingdragers in de vlam 
zal zich uiten in een verandering van de diëlektrische eigenschappen van deze 
condensator. Deze verandering kan men nu zeer gevoelig meten als men 
parallel aan de condensator een zelfinductiespoel schakelt. Er ontstaat dan 
een trillingskring, zoals men die ook in radioöntvangers aantreft, waar ze 
gebruikt worden om een bepaalde golflengter of frequentieband te.selecteren. 
De selectie- of resonantieeigenschappen van zo'n trillingskring worden ge-
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karakteriseerd door de resonantiefrequentie en de bandbreedte. Beide groot
heden bepalen tesamen de resonantiecurve van de trillingskring, d. i . de 
amplitude van de doorgegeven wisselspanning als functie van de frequentie. 
In f ig . 9 is een drietal van dergelijke resonantiecurven voor een trillingskring 
met een CO-luchtvlam weergegeven, die met behulp van een oscillograaf 
werden opgenomen. Op de abscis is de frequentie uitgezet, die van 19,90 tot 
21.27 Megahertz loopt. Curve A geldt voor de zuivere vlam, waarvan bekend 
is, dat zij zelf geen vr i je elelctronen levert. Verstuift men nu een oplossing 
met rubidium, dat gemakkelijk in de vlam ioniseert, dan verkrijgt men curve 
B, resp. C, alnaargelang de Rb-concentratie 160mg/l, resp. 20 g / l bedraagt. 
Men ziet duidelijk, dat met toenemende ionisatie in de vlam de resonantie
frequentie naar lagere waarden verschuift en de breedte van de resonantie
curve toeneemt. Het is mogelijk, beide effecten te benutten om de concentra
tie der vri je elektronen kwantitatief te bepalen. Concentraties van 1 elektron 
op 10 vlamdeeltjes kunnen zelfs nog vastgesteld worden. De vlam wordt 
daarbij niet zichtbaar gestoord. 
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Figuur 9. 
Resonantiecurven van een elektrische tril l ingskring, waarbij de vlam deel uitmaakt van 
het d ië l ektr i cum van de condensator. B i j verstuiving van een rubidiumoplossing in de 
vlam verschuift de resonantiefrequentie naar lagere waarden en neemt de bandbreedte 
toe (vergelijk curven B en C met curve A die voor de zuivere vlam geldt)(ontleend aan 
A. J. Borgers , F y s i s c h Laboratorium der R . U. te Utrecht.) . 

Het is in principe ook mogelijk met deze methode de concentratie der 
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zwaardere ionen te bepalen. Daaraan zijn echter enige complicaties verbon
den, die samenhangen met de relatief grotere massa der ionen. De trillende 
beweging der ionen in het hoogfrequente elektrische veld is namelijk tenge
volge van hun grotere massa veel kleiner dan die van de elektronen; zi j heb
ben daardoor een geringere invloed op de eigenschappen van de elektrische 
trill ingskring. Toch moet het mogelijk worden geacht door bepaalde voorzor
gen bij de meetopstelling het gedrag van de ionen uit de resonantiecurve af te 
leiden. Een andere mogelijkheid bestaat hierin, dat men de elektronen met 
hun veel grotere effecten eenvoudigweg uitschakelt door ze te binden aan ato
men of moleculen met een grote elektronenaffiniteit, waardoor negatieve ionen 
ontstaan met een veel grotere massa dan die van het eleldron. Het is bekend, 
dat het chlooratoom graag een elektron aan zich bindt; men kan dit chloor als 
moleculaire chloordamp, tetrachloorkoolstof of zoutzuur (via de verstoven 
oplossing) in de vlam brengen, waar de verbindingen door de hoge vlamtem
peratuur voor een deel in atomaire chloordamp dissociëren. 

In deze inleiding werd een aantal voorbeelden van toepassing en probleem
stelling van het vlamonderzoek besproken. Deze bespreking wekt onvermijde
l i j k een kaleidoscopische indruk, doordat de processen die zich in een vlam 
kunnen afspelen en de gebezigde onderzoekmethodes zoveel verschillende as
pecten vertonen. Het vlamonderzoek is een typisch grensgebied tussen na
tuurkunde, scheikunde en techniek. Het heeft een theoretisch-wetenschappelijk 
belang, doordat het ons iets leert over de wisselwerking van al of niet geladen 
deeltjes met elkaar of met straling. Dankbaar moet echter ook worden erkend, 
dat zonder de sterke impuls van mogelijke toepassingen (waarvan men moet 
hopen, dat ze uitsluitend zegenrijk voor de mensheid zullen zijn) en zonder de 
beschilcbaarheid van moderne technische apparatuur, dit onderzoekgebied 
braak zou zijn gebleven. Voor de individuele onderzoeker komt daar nog de 
aantreklce lijkheid b i j , dat met enige vernuftigheid dit type onderzoek ook reeds 
bij een bescheiden opzet, zonder zwaarwichtige organisatiestructuren, ver
rassende en waardevolle resultaten kan leveren. Dit stimuleert ongetwijfeld 
de beweeglijkheid en verbeeldingskracht, ik zoii haast zeggen de speelsheid 
van de onderzoeker. Om die reden heb ik lang geaarzeld of de ti tel van deze 
inleiding niet beter zou kunnen luiden: "spelen met vuur". Maar dit zou onge
twijfeld een protest hebben uitgelokt bij de plaatselijke brandweer, bezorgd 
als zi j terecht is om het lot van het eerbiedwaardig Diligentiagebouw. 
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G E N E T I S C H E A S P E C T E N V A N DE E V O L U T I E 

door 

Prof. Dr. H.J.Gloor 

Wanneer we ons voorstellen gegevens uit het gebied van de erflijkheidsleer 
toe te passen op problemen van de evolutie, moet men allereerst zich afvra
gen of niet 'evolutieleer' en 'genetica' in hoofdzaak hetzelfde betekenen. Im
mers, de hoedanigheid van alle organismen berust op hun respectievelijke 
genetische structuur en dus is evolutie in feite niets anders dan de verande
ring van deze structuur in de loop des tijds. Genetische kennis is echter ge
baseerd op experimenten met, en observaties aan, een klein aantal levende 
soorten organismen, terwi j l evolutie inhoudt het ontstaan, veranderen en ver
gaan van alle organismen gedurende de geschiedenis van de aarde. Dat be
treft dus, de ongeveer anderhalf miljoen bekende levende soorten, en degene 
die nog niet beschreven zijn (misschien een half miljoen, mogelljlc mëér) , én 
erbij nog alle die ooit geleefd in de 1000 miljoen jaren van de geschiedenis 
van de organismen. Dit is een aantal soorten waarover men slechts vage gis
singen kan maken. 

Het moet eigenlijk vanzelfsprekend worden geacht, dat bij een dergelijke 
veelvuldigheid van typen en rijkdom van vormen, één enkel principe of wer
kingsmechanisme onmogelijk de oorzaak kan zijn geweest van alle evolutie. 
Men moet zich veeleer voorstellen dat tal van verschillende invloeden van 
buiten af, en tal van verschillende inwendige mechanismen, in zeer uiteen
lopende mate hebben bijgedragen tot de evolutie van verschillende organismen. 

Deze veelvuldigheid van oorzaken en onderling af hanlcelijke factoren maakt 
het juist zo gemakkelijk om aan de hand van geselecteerde voorbeelden aan te 
tonen, hoe bijzonder belangrijk één bepaald element moet worden geacht, b.v. 
competitie, selectie, genmutatie, reorganisatie van de chromosomen, recom
binatie, sexuele isolatie, geografische isolatie, hybridisatie, enz. Daarbij is 
de onderzoeker die zich concentreert op bepaalde aspecten, vaak geneigd an
dere aspecten te verwaarlozen of in hun betekenis te onderschatten. 

Vergeleken bij de stand van inzicht van een halve eeuw geleden kunnen wij 
met enige voldoening vaststellen dat men thans, vooral dankzij de bijdragen 
van de erfelijkheidsleer, veel meer weet over tal van mechanismen die be-
troldcen zijn bij de evolutie. De aanwas van gedetailleerde kennis is in feite 
enorm, teder jaar worden diverse nieuwe boeken geschreven over evolutie en 
ontelbare artikelen in tijdschriften. Het is thans onmogelijk het vraagstulc 
'evolutie' in zijn geheel te overzien, en ook de belangrijkste grote bijdragen 
tot de literatuur kunnen niet het thema in zijn geheel bewerken. Zo behandelt 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 7 december 1964. 
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een uitstekend .nieuw boek van Mayr*) alleen het dierenrijk, en de genetische 
aspecten slechts in beperkte mate. Echter, bij alle Verruiming van kennis die 
bli jkt uit de overvloedige aanwas van literatuur, moeten we toegeven dat een 
algeheel begrip van evolutie lang niet is bereikt, en dat de organische evo
lutie nog bijna evenzeer een raadsel moet worden genoemd als 50 jaar gele
den. 

De leer van de verandering van de soorten is ruim 100 jaar oud. Door 
Darwin, die is uitgegaan van een empirische methode, met name het verza
melen van alle beschikbare gegevens over het soortbegrip, variabiliteit, aan
passing, erfelijkheid, en geografische verspreiding van organismen, werd de 
evolutiegedachte op een vaste basis gesteld. Lang vóór Darwin hebben andere 
biologen reeds dezelfde gedachte naar voren gebracht doch overwegend op een 
meer speculatieve basis. Dit geldt met name van Lamarck, wiens verdiensten 
overigens nogal onderschat zijn in de verdere historische ontwikkelingen van 
het onderwerp. 

Darwin heeft, evenals zijn tijdgenoot Wallace, de natuurlijlce teeltkeus, of 
selectie, gezien als de drijfveer van de evolutie. Deze opvatting gaat uit van 
de zeer geringe levenskansen van nagenoeg alle organismen. Algemeen is het 
vermogen tot voortplanting aanzienlijk groter dan het voor het instand houden 
van een populatie theoretisch noodzakelijk minimum. Vaak heeft het bevruchte 
ei van een dier, of het zaad van een plant, een kans van niet beter dan één op 
een miljoen om uiteindelijk te komen tot zijn volle ontwiklceling en voortplan
ting. Verondersteld wordt, dat de grote sterfte niet slechts bij wijze van toe
val Ingrijpt, doch dat hierbij de individuele kansen kunnen verschillen, af-
hanlcelijk van selectieve voor- of nadelen die verbonden zijn aan bepaalde 
genetische eigenschappen. Een essentieel elementvan deze verklaringshypo
these vormt de voorwaarde dat de individuele variabiliteit, althans ten dele, 
erfelijlc moet zi jn. Hiervoor konden echter geen bewijzen worden gevonden. 
Evenmin hadden de biologen van die t i jd , afgezien van Mendel, enig begrip van 
de wijze waarop erfelijke eigenschappen van cel tot cel, en van generatie tot 
generatie, worden overgedragen. Tegenwoordig weten we dat erfelijke eigen
schappen bepaald worden door genen, dat alle genen exact gedupliceerd wor
den voorafgaande aan een celdeling, en exact verdeelt worden tijdens de de
ling. Bij deze regelmaat is vooral het volgende van belang: 

1®. Genen zijn submicroscopisch kleine eenheden, nl . ketenmoleculen van 
nucleihezuur. Deze moleculen zijn aaneengereid tot zeer lange complexen, 
die bij de meeste organismen zijn opgeborgen in microscopisch . zichtbare 
langwerpige structuren, de chromosomen. 

2®. Van alle chromosomen, en dus van alle genen, bezit bij de meeste or
ganismen iedere cel een paar. Waar dit niet het geval is, b.v. bij bacteriën 
of schimmels, wordt bij geslachtelijke voortplanting via bevruchting t i jdeli jk 
toch paarvorming bereikt. Bij de geslachtelijlce voortplanting worden er ten 
eerste tussen paren chromosomen overeenlcomstige stukken uitgewisseld, en 
ten tweede de chromosomen van eUc paar over de nakomelingen verdeeld in 
een 1:1 verhouding (recombinatie en segregatie). Het resultaat hiervan ië dat 

*) E. Mayr: Animal Species and Evolution. Harvard University P r e s s , Cambridge 
Massachusetts, 1963 (797 b iz . ) 
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een onnoemelijk grote hoeveelheid genetische variabiliteit kan ontstaan, mits 
de volgende voorwaarde is vervuld. 

3^. Genen zijn v r i j stabiel doch Icunnen wel eens veranderen, muteren (b.v. 
met een kans in de orde van grootte van één op de 100.000 delingen of repl i-
caties). Deze mutaties zijn weliswaar in de meeste gevallen nadelig, omdat 
ze de normale functie van het desbetreffende gen belemmeren. Toch hoeven 
ze de levensvatbaarheid niet direct aan te tasten omdat naast het gemuteerde 
gen (allel) nog een normaal gen (allel) aanwezig is, en kunnen ze dus worden 
overgeërfd. Men vindt inderdaad in populaties van in het wild levende planten 
en dieren tal van minder geschilcte gemuteerde allelen, soms ook radicaal 
nadelige (letale) allelen. Dergelijlce allelen zijn vaak in veel hogere percen
tages aanwezig in een pojjulatie, dan men zou kunnen verwachten i . v. m. de 
Xgeringe) kans dat ze door mutatie opnieuw ontstaan, en de (grote) kans dat ze 
door selectie worden geëlimineerd. Dit is waarschijnlijk te verldaren door 
"heterosis". Hiermee wordt bedoeld een situatie, waarbij een opzichzelf na
delig mutant allel, wanneer het aanwezig is tezamen met het normaal allel, 
niet alleen geen nadelige gevolgen heeft, doch integendeel een selectief voor
deel inhoudt. Het gedrag van het 'v ' -a l le l in laboratorium populaties (afb. 1) 
kan b.v. worden verklaard door superioriteit van de combinatie van een ' v ' -
allel met een normaal-allel over de combinatie van twee normale allelen, en 
superioriteit van laatstgenoemde toestand over twee 'v'-allelen. 

Er lean dus geen twijfe l aan bestaan dat de meeste populaties van organis
men beschikleen over een rijkdom aan genetische variabiliteit. De genetische 
basis voor natuurlijke teeltkeus, waar Darwin tevergeefs naar:had gezocht, 
bestaat dus inderdaad, zij het ook op een heel andere manier dan men haar 
zich had voorgesteld. De Vries heeft indertijd aan de selectiehypothese van 
Darwin tegenovergesteld zijn mutatiehypothese. Enkele, zeldzaam voorko
mende, grote mutaties zouden Volgens deze opvatting in één stap een constant 
nieuw type kunnen maken. De door hem gevonden veranderingen bleken echter 
later te berusten op een heel ander genetisch verschijnsel, zodat men soorts
veranderingen door enleele mutaties niet meer kan beschouwen als een moge
l i j k mechanisme van evolutie, tenzij misschien onder zeer uitzonderlijke om
standigheden. De mutatie b l i j f t , zoals we hebben gezien, in een heel andere 
zin een essentieel element van elke poging tot een verklaring van de evolutie. 
De discussie in de t i jd van De Vries ging voornamelijk over fluctuerende va
riatie versus mutatie. Later pas heeft men ontdekt dat fluctuerende variatie 
ook erfeli jk kan zijn, dat in feite steeds een zeker aandeel van de variabiliteit 
van een soort berust op erfelijke verschillen, dus mutatie. 

Het is nuttig en voorkomt verwarring, wanneer we nu duidelijk de beteke
nis vaststellen van het begrip 'evolutieleer'. Met 'evolutieleer' wordt niet 
méér en niet minder bedoeld dan dat de soorten niet constant zijn en dat alle 
organismen zijn ontstaan uit andersoortige voorouders door geleidelijke ver
anderingen. Deze algemeen aanvaarde stelling is alleen inzoverre niet een 
gewoon feit van natuurlijke observatie, als men de verandering niet direct kan 
observeren. Aan indirecte bewijzen is er echter geen gebrek. Het gehele na
tuurlijke systeem van de organismen is op geen andere manier te begrijpen 
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lOCH 

Afbeelding 1. "Natuurlijke" selectie in twee gesloten kool-populaties van een vliegje, 
Drosophila hydel, bij constante temperatuur (25°) . Deze vliegen waren 
aflmmstig van een wilde populatie uit Marokko, die van een bepaald gen 
een mutant al lel 'v' (vermiljoen oogldeur) bevatte. De populaties z i jn be
gonnen met resp. .20% en 80% v-allelen. .Over een aantal generaties is ln 
het eerste geval een toename, ln het tweede geval een afname van 'v' ge
constateerd totdat in beide populaties de frequentie ongeveer bij 40-50% 
bleef staan. 

dan op basis van de evolutieleer. De vergelijkende anatomie, fysiologie en 
biochemie, alsmede de palaeontologie, de embryologie, en de studie van de 
geografische verspreiding van organismen leveren legio van dergelijke bewij
zen. We mogen hier volstaan met een enkel voorbeeld. Het feit dat bepaalde 
walvissen, die geen achterpoten bezitten en geen tanden, toch enkele beende
ren bezitten, niet groter bij elkaar dan hun wijsvinger, op de plaats waar bij 
andere zoogdieren bekken en dijbeen zich bevinden, of het feit dat in hun em
bryo's nog echte tanden worden aangelegd die later verdwijnen, kunnen in geen 
enkel zinvol verband worden gebracht dan in het licht van de evolutieleer. 

De evolutieleer houdt dus geenszins een verklaring van het 'hoe' en 'waar
door' van de soortsverandering in, te rwi j l juist deze kwestie bijzonder veel 
materiaal bevat voor speculatie, discussie en onderzoek. De genetica; kan 
verschillende processen, zoals mutatie, recombinatie en selectie, die ver
ondersteld worden een ro l te spelen bij de evolutie, toetsen op hun feitelijke 
werkzaamheid. Dat 'natuurlijke'selectie' inderdaad werkzaam is, bli jkt b.v. 
uit het fei t dat in industriegebieden waar door roetvorming van hele bossen de 
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bopmstammen donker verkleuren, genetisch donkere varianten van verschil
lende vlindersoorten die zich bij voorkeur op boomstammen bevinden, zeer 
sterk zijn toegenomen in aantal in de loop van een halve eeuw(industrie-mela-
nisme). Ook de manier waarop binnen enkele jaren resistente rassen zijn ont
staan van tal van insecten en micro-organismen naar aanleiding van de toe
passing van chemische bestrijdingsmiddelen op grote schaal, geeft een duide
lijke illustratie. Een resistent ras ontstaat door selectie ten gunste van gene
tisch afwijkende individuen. De afwijkingen betreffen in dit geval overwegend 
zuiver fysiologische eigenschappen. Deze zijn uiteraard even belangrijk als 
zichtbare kenmerken; alleen is, doordat ze minder gemaklcelijk Icunnen worden 
aangetoond, veel minder bekend over dergelijke verschillen tussen nauw ver
wante soorten of tussen rassen van één soort. Voorbeelden van het laatste 
zijn in hun uiterlijke niet verschillende geografische "temperatuur-rassen" 
van vliegen en van kiklcers, waarvan de optimale temperaturen voor de ont
wildceling van hun nakomelingen aanzienlijk verschillen. 

Verder kan de genetica door vergelijkend onderzoek van verschillende 
soorten de genetische verschillen trachten te analyseren waarop de soorten 
berusten. De meest voor de hand liggende methode is uiteraard het kruisen 
van soorten. De bastaarden zijn dan genetische combinaties van beide ouder
lijke typen, en door verdere kruisingen en terugkruisingen zou men aard en 
omvang van de genetische verschillen kunnen ontdekken. Is er sprake van een 
klein aantal genen-verschillen met opvallende effecten, of is het een groot 
aantal met een gering individueel effect?Soortkruisingen zijn vroeger ih grote 
getale uitgevoerd, doch in de laatste decennia is de belangstelling hiervoor 
bijna geheel verdwenen. In de meeste gevallen, met name bij dieren, zijn 
soortkruisingen of geheel steriel, of leveren onvruchtbare nakomelingen. De 
nakomelingen van geslaagde kruisingen staan in hun kenmerken min of meer 
halverwege tussen de ouders en ze zijn onderling minder gelijkmatig (liniform) 
dan een nakomelingschap van twee verschillende zuivertelende rassen. Deze 
observaties zeggen verder niets, dan dat dezelfde genetische mechanismen 
aan het werk zijn als bij kruisingen binnen een soort. Wanneer nu verdere 
kruisingen mogelijk zijn, blijkt dat de betrokken soorten verschillen; 

a) in enkele genen met een opvallend effect. Bijvoorbeeld, bij twee soorten 
vogels, bloemplanten of insecten kan een verschil in kleur of kleurenpa-
troon berusten op twee verschillende toestanden (allelen) van één gen en 
kan dus zijn ontstaan door één enkele 'grote' mutatie; 

b) bovendien in een aantal genen, die individueel een slechts gering effect 
hebben. Gesteld b.v. dat 2 soorten verschillen in 3 genen, die de lichaams
grootte beïnvloeden, dan zijn er in de tweede generatie van nakomelingen 
27 genetische verschillende combinaties mogelijk, en nog zeer veel meer 
wanneer de ouders niet 'zuiver' waren t .a .v . de drie genen, en dus zelfver-
schillende allelen bevatten. 

Hieruit bli jkt dat het pralctisch onmogelijk is, ook maar bij benadering 
vast te stellen hoe groot het aantal is van dergelijke kleine genetische ver
schillen tussen verwante soorten. Immers, deze 'kleine' genen werken coöpe
ratief en bepalen gemeenschappelijk eigenschappen als groeisnelheid, l i 
chaamsgewicht, vruchtbaarheid, e.d. (zogenaamde kwantitatieve kenmerken), 
zodat het aandeel van een enkel gen niet opvalt en het individuele gen dus niet 
kan worden herkend. 
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Afgezien van de conclusie dat soorten Icunnen verschillen in enlcele 'grote' 
genmutaties en daarnaast zeker ook in een aantal 'kleine' mutaties, zi jn dan 
ook de opvattingen sterk uiteenlopend. De tegenwoordig meest gebruikelijlce 
opvatting is deze, dat 'grote' mutaties van ondergeschikte betekenis zijn, en 
dat soortvorming móet berusten op een opeenstapelen van vele, misschien 
duizenden, 'kleine' mutaties. Hierbij mag worden opgemerkt, dat het vóór
komen van opvallend verschillende typen van kleurpatroon, of zelfs van l i 
chaamsvorm binnen één soort (polytypie) vaak berust op verschillende allelen 
van één gen. De bidsprinkhaan (Mantis religiosa) bijvoorbeeld heeft een bruine 
en een groene vorm, waarbij (evenals bij bepaalde vogels en zoogdieren met 
grijze en bruine vormen) uiteraard behoort dat elk individu een actieve voor
keur heeft voor een achtergrond van passende kleur. Dat meerdere verschil
lende toestanden (allelen) van één gen een reeks uiteenlopende patronen kun
nen veroorzalcen, wordt met een enkel voorbeeld geïllustreerd door Afb. 2. 

h h 

V V 

Afbeelding 2. Boven: een kever (Harmonia axyridls) met liet patroon dat ontstaat door 
een bepaald allel van één gen. Daarnaast 3 dekvleugels ter illustratie van 
het effect van 2 verdere allelen en de combinatie van beide. Onder: witte 
Idaver, waarvan een gen, dat het bladpatroon bepaalt, vóórkomt in 10 a l 
len. Het effect van 3 van deze en van hun combinaties is g e ï l l u s t r e e r d . 
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De mogelijkheden die schuilen in 'grote' mutaties van enlcele genen, moet 
men dus niet onderschatten. Trouwens, bij elke soort die in uitgebreide 
mate wordt geteeld, komen er steeds opvallende mutaties te voorschijn. Bij 
het bananenvliegje Drosophila bijvoorbeeld zijn er verschillende mutaties 
bekend die de ogen of de vleugels reduceren of zelfs geheel doen verdwijnen. 
Gereduceerde ogen vindt men bij holbewoners of ondergrondse dieren, ge
reduceerde vleugels bijvoorbeeld bij bewoners van bepaalde eilanden. Op de 
Kergueleneilanden zijn er van kevers, vlinders, en vliegen in totaal slechts 
20 soorten, en deze hebben (op 3 na) geen of gereduceerde vleugels. Dit is 
duidelijk van voordeel, gezien het overheersend stormachtige weer en de 
enorme afstand tot het vasteland. De mutatie 'vg' (vestigial) van Drosophila 
heeft een sterke vleugelreductie tot gevolg. In een gemengde teelt met nor
male wilde vliegen in het laboratorium bli jkt , dat 'vg' in de loop van weinige 
generaties sterk afneemt in frequentie, en geleidelijk geheel verdwijnt, om
dat de vliegen met twee 'vg'-allelen, en zelfs degene met een 'vg' naast een 
normaal gen, minder levensvatbaar zijn. Teissier heeft vastgesteld dat het 
omgekeerde kan gebeuren wanneer de vliegen in een open teelt op het dak 
van het laboratorium worden gehouden. Niettegenstaande de verminderde 
levensvatbaarheid neemt dan het aandeel (de frequentie) van 'vg' toe, om
dat normale vliegen een grote leans hebben, actief of passief weg te vliegen 
en niet meer terug te keren bij het voedsel waarop de volgende generatie 
zich ontwiklcelt. Is het dus aannemelijk dat een enkele grote mutatie zoals 
'vg' een beslissende ro l kan spelen bij de evolutie van een nieuwe ongevleu
gelde soort? De meeste genetici menen van niet; toch is het niet uitgesloten 
dat een dergelijk soortkenmerk inderdaad berust op een enleele grote muta
tie, althans zolang niet met een aantal voorbeelden kan worden aangetoond 
dat talrijke mutaties betrokken zijn bij het ene kenmerk. 

Het denkbeeld van het ontstaan van soortverschillen door geleidelijke 
accumulatie van een zeer groot aantal zeer kleine gen-mutaties, zoals eer
der aangeduid, is praktisch niet te toetsen aan de hand van kruisingsproe-
ven. Duidelijk is, dat dit denkbeeld inhoudt, dat de veranderingen in soorte
lijke eigenschappen zeer langzaam en gradueel moeten zijn en dat de na
tuurlijke teeltkeus, wanneer men deze wil beschouwen als de drijfveer van 
evolutie, reeds op zeer subtiele verschillen moet kunnen aangrijpen. Dat 
dit laatste een moeilijkheid is, zal later blijken uit enkele beschouwingen 
over aanpassing. 

Enkele genetici, zoals Stubbe ' zijn echter van mening dat toch grote 
mutaties belangrijk leunnen zijn in de evolutie, en wel, in combinatie met 
een aantal kleine mutaties, kenmerken kunnen veroorzaken die bij de des
betreffende soort niet thuis horen en doen denken aan andere genera of zelfs 
families. Dergelijke mutaties (b.v. van het leeuwbekje, Antirrhinum) zijn 
over het algemeen variabel in hun uitwerking, zo zelfs, dat het merendeel 
van de genetisch afwijkende individuen volkomen normaal is in zijn uiter
l i j k . Wanneer echter de genetische variabiliteit, d.w.z. het aantal genen 
met kleine allelverschillen, door kruisingen wordt opgevoerd, bli jkt het 
daarna mogelijk, de grote afwijkingen door selectie te stabiliseren. 

*) H. Stubbe; Considerations on the genetical and evolutionary aspects of some mutants 
of Hordeum Glycine Lycopersicon and Antirrhinum. Cold Spring Harbor Symp. on 
Quant. Biol . '24, 1959 (b iz . 31 - 40). 
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Bij het experimenteren met aspecten van de evolutie stuit de genetica tegen 
één grote en onoverkomelijlce moeilijkheid: de factor t i jd . Soorten zijn lang
levend en ontstaan niet in Irarte t i jd . Een bepaalde kreeft (Triops cancrifor-
mis) is in 180 miljoen jaren niet veranderd, te oordelen naar uiterlijke ken
merken. Diverse genera van uiteenlopende klassen van planten en dieren heb
ben nagenoeg onveranderd bestaan over 200 tot méér dan 400 miljoen jaar, 
zodat ook al zijn er oude soorten verdwenen en nieuwe ontstaan binnen deze 
genera, de gemiddelde leeftijd van dergelijke soorten indrulcweklcend is. Dit 
zijn echter extremen, en over het algemeen lij irt een redelijke schatting van 
de t i jd die nodig is voor de vorming van een nieuwe soort ergens tussen de 
1 miljoen en de 100.000 jaren te liggen, afhankelijk uiteraard van de omstan
digheden. In de tamelijk goed bekende evolutiereeks van de paarden b.v. , zijn 
nieuwe typen die men als afzonderlijke soorten moet beschouwen, gemiddeld 
om de 2 i miljoen jaren verschenen. Het l i jk t waarschijnlijk, dat onder uit
zonderlijk gunstige omstandigheden, bijvoorbeeld het beschikbaar komen van 
grote lege levensruimten in een warm klimaat, of door zeldzame revolutio
naire veranderingen in de genetische structuur, soortvorming in veel kortere 
perioden ook wel mogelijk is. Maar, wanneer we bijzonder optimistisch aan
nemen dat 1000 generaties voldoende zouden kunnen zijn, en dan gebruik ma
ken van een geschikt laboratoriumbeestje als Drosophila, dan zouden we nog 
40 jaar moeten volhouden in een systematische poging om door mutatie en 
selectie, of hoe dan ook, een nieuwe soort op te bouwen. Totnutoe is men 
slechts er in geslaagd, door kruisingen tussen bepaalde soorten bloemplanten 
nieuwe soorten te verkrijgen, en dat is hoewel zeer opzienbarend, in principe 
een experimentele herhaling van uitzonderlijke gevallen van soortvorming 
door kruising, die zich in de natuur niet zeer lang geleden hebben voorgedaan. 

Eén van de meest opvallende en in verband met evolutieproblemen meest 
bediscusseerde verschijnselen van de organismen is de adaptatie. Een indi
vidu kan zich in zijn eigenschappen aanpassen of aangepast zijn aan de om
geving, hetzelfde geldt van een soort. Adaptatie kan statisch of dynamisch, 
zuiver beschrijvend of behept met een causale verklaring worden gezien. Het 
is dus belangrijk om de bedoelde inhoud van het begrip 'adaptatie' telkens dui
delijk te stellen. 

Afb. S illustreert één type van adaptatie. Pi j lkruid en waterranonkel zijn 
inheemse waterplanten bij welke de bouw van de bladeren in opvallende mate 
wordt aangepast aan de omstandigheden. Eenzelfde individu kan evengoed 
water-, zwem-, of luchtbladeren maken. De verschillende vormen van blade
ren zijn dus in hun genetische eigenschappen geheel identiek. De mogelijkheid 
tot dit soort aanpassing, zij het dan minder spectaculair, hebben in verschil
lende mate aüe organismen. Bladeren van één plant worden groter wanneer 
ze in de schaduw groeien dan wanneer ze in de zon staan. Oliehoudende plan-
tenzaden bevatten een mengsel van verschillende vetzuren. Bij planten van 
eenzelfde genetische afkomst verschuift, wanneer ze gekweekt worden in een 
koud klimaat, de mengverhouding ten gunste van vetzuur met een lager smelt
punt, en omgekeerd in warm klimaat. Dienovereenkomstig verschillen ook 
rassen die groeien in verschillende klimatische streken. Echter, wanneer 
men dergelijke klimatologische geografische, oecologische of standplaats-
rassen (waarbij we in dit verband noch aan genoemde uitdrulckingen noch aan 



Afbeelding 3. Waterranonlcel (Ranunculus aquaticus) en pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) 
met de drie verschillende vormen van bladeren; a. luchtbladeren; 
1). zwembladeren; c. waterbladeren. 

het woord 'ras' enigerlei terminologische betekenis hechten) genetisch toetst, 
dan ziet men dat de gemiddelde verschillen voor een goed deel een genetische 
basis hebben, en wel overwegend moeten zijn veroorzaakt door een niet ge
ring aantal kleine gen-verschillen. Er is dus individuele fenotypische aanpas
sing of meer algemeen variatie, die het karakter van adaptatie kan hebben, 
naast genetische variatie. Van de genetische varianten, begtmstigt natuurlijke 
selectie diegene, die betere adaptieve eigenschappen hebben. Een bekend pr in 
cipe van ktmstmatige selectie berust hierop, dat men voor de teelt extreme 
varianten kiest, die ontstaan zijn door toepassing van uitzonderlijke milieu
invloeden, b.v. - temperatuur shocks. Dit procédé wordt over enige generaties 
herhaald, waarbij dus steeds individuen worden geselecteerd, die het sterkste 
afwijken in een bepaalde gewenste richting. Als resultaat kr i jgt men uiteinde
l i j k een ras, dat ook onder normale omstandigheden het desbetreffende ken
merk vertoont, waarbij dus uit de reeds aanwezige genetische variatie door 
selectie een aantal kleine mutaties zijn geconcentreerd, een nieuw genetisch 
aanleg is vastgelegd. Dit principe is met name door Waddington*) toegepast 
en wordt door hem aangeduid met de term 'genetische assimilatie'. Hierbij 
kan inderdaad b.v. het vleugelader-patroon van een vlieg veranderd, of zelfs 
misschien de vleugel min of meer tot verdwijnen gebracht worden. 

*) C, H.Waddington: Evolutionary adaptation. In: The Evolution of Li fe (S. Tax, ed.) . 
Univ. of Chicago P r e s s , Chicago 1960 (biz. 381 - 402). 
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Kunstmatige selectie wordt in de laatste t i jd door tal van onderzoekers 
toegepast bij geschilrte planten en dieren in het laboratorium en uiteraard op 
grote schaal in de praktische teeltkunde. Hierbij wordt geselecteerd op kwan
titatieve kenmerken, zoals llchaamsgrootte, eiproduktie, aantal haren bij 
vliegen, e.d., en wel zonder ingrijpende veranderingen in het milieu toe te 
passen. Een typisch voorbeeld geeft Afb. 4. Selectie heeft steeds een duide
l i j k effect, doch is niet even efficiënt in beide tegenovergestelde richtingen. 

Afbeelding 4. Verloop van de selectie op een kwantitatief kenmerk. Uitgaande van een 
populatie met een bepaald gemiddelde is in een 'hoge' en een 'lage' 
teeltlljn over 30 generaties telkens een aantal individuen met de sterkste 
afwijking in de gewenste richting verder geteeld. Na 20 generaties werd 
geen vooruitgang van betekenis meer geboekt. 

Men ziet verder, dat vooruitgang in het begin vlug en later langzamer en on
regelmatiger is, en dat het systeem uiteindelijk op een bepaalde hoogte b l i j f t 
staan. Op de met * aangeduide plaatsen zijn teeltlijnen afgetakt en zonder 
verdere selectie aangehouden j(stippellijnen). Deze blijven v r i j constant, zo
dat men ziet dat door de selectie een aantal van de oorspronkelijk aanwezige 
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allelen zijn geaccumuleerd en andere geëlimineerd. De selectielijnen moeten 
dan verschillen in een onbelcend aantal Icleine mutaties, die bijzonder moeilijk 
individueel als dusdanig te herkennen en daardoor ook niet te tellen zijn. Dat 
er verdere genetische verandering mogelijk is op een punt waar ongeselec-
teerde lijnen verder constant blijven, moet dan berusten hetzij op het toeval
l ig ontstaan van nieuwe mutaties, hetzij op het toevallig zich voordoen van 
zeldzame nieuwe combinaties (recombinatie). Ergens, en wel tamelijk gauw 
zoals bli jkt uit Afb. 4., houdt het echter op. De mate van door selectie mo
gelijke verandering is beperkt. Men stelt zich voor dat, wanneer men het 
maar voldoende lang zou kunnen volhouden, op den duur een voldoende groot 
aantal nieuwe Ideine mutaties zou optreden, om verdere vooruitgang van de 
selectie mogelijk te maken. Het verschijnen van een enkele grote mutatie in 
een dergelijk systeem zou echter naar mij voorkomt, meteen ingrijpende ver
dere verandering mogelijk maken. 

Bepaalde adaptaties zijn zo opvallend, dat het de moeite loont er op in te 
gaan ofschoon de genetica hierbij weinig weet te zeggen. Het spreekt vanzelf 
dat de organismen bij uitstek geschikt zijn om in hun eigen speciale omgeving 
te leven, dat ze dus aangepast zijn. Aan de andere kant bespeurt men bij be
schouwingen over evolutie vaak de neiging om aan alle mogelijke eigenschap
pen een adaptieve betekenis toe te kennen die rechtstreeks onderhevig is aan 
selectie, te rwi j l tochvaak veel aannemelijker is dat een bepaald Icenmerk erf
goed is van de voorouders, waarmee een soort zich moet behelpen zonder 
veel er aan te kunnen doen. 

De adaptaties, die ik liier bedoel houden echter duidelijli: reële voordelen 
in, die in sommige gevallen ook experimenteel zijn aangetoond, zodat hierbij 
de vraag niet is, of deze adaptaties selectieve waarde hebben, doch veeleer of 
en hoe zij door selectie kunnen zijn ontstaan. Het zijn met name de ontelbare 
voorbeelden van organismen, voornamelijk dieren, die in hun Ideuren, pa
troon, en zelfs vormkenmerken levende of niet levende objecten van de om
geving nabootsen. Talrijke insecten bootsen b.v. in kleur, vorm en structuur 
bladeren na, sommige zelfs met geraffineerde imitatie ,van beschadigingen 
door schimmels of insecten. Bladnabootsers vindt men zelfs onder de gewer
velde dieren (Chamaeleons en vissen). Ook wieren, korstmossen, boomschors 
en takjes worden vaak geïmiteerd. Een van de meest spectaculaire voorbeel
den is het zeepaardje van Afb. 5. Een paar willekeurig gekozen voorbeelden 
uit de inheemse fauna zijn de gehakkelde aurelia (afb. 6) en één van de ver
scheidene spanrupsen, die sterk op een takje lijken (afb. 7). De rups, die 
zich tussen takjes bevindt en deze omgeving volmaalrt imiteerd, is relatief 
veilig, doch men kan moeilijk aannemen dat een gewone rups, die b.v. 3en 
heel klein beetje langwerpiger is dan haar soortgenoten, hierdoor reeds een 
voordeel geniet dat de verdere ontwilckeling in deze richting op weg zou kun
nen helpen. 

Bijzonder opvallend is het nabootsen van dieren door andere dieren (mimi
cry), iets waarvan vooral onder de insecten duizenden gevallen bekend zijn. 
Afb. 8 geeft hiervan een voorbeeld eveneens uit de inheemse fauna. Minder 
algemeen bekend is het nabootsen van insecten door bloemplanten.De bloe
men, 'bedriegbloemen', lijken dan in vorm en kleur, en vooral ook in de op
vallend sterke beharing, enigszins op bepaalde insecten. Een voorbeeld geeft 
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Afbeelding 5. Een pacifisch zeepaardje (Phyllopteryx eques). 

Afbeelding 6. Twee vlinders; linies de gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) die tussen 
dode bladeren nagenoeg onzichtbaar wordt, en rechts één (Sesia apifor-
mls) die met doorzichtige vleugels en een zwart-geel strepenpatroon een 
wespenachtlg insect nabootst. 
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Afbeelding 7. E e n inheemse spanrups (Urapteryx sambucaria), die bij voorleeur voor
komt op wilde rozen, vl ier en clematis, en niet zelden op Idimop. Deze 
rups geeft in vorm, kleuren, tekening en gedrag ene schitterende imitatie 
van een droog takje. 

het orchideeè'ngeslacht Ophrys, dat ook in de inheemse flora vertegenwoor
digd is. De Ophrys-bloem van Afb. 8d heeft in het midden van de lip een 
blauw 'spiegeltje'. Het bedrog gaat echter verder, want het schijnt dat de 
bloemen bovendien reukstoffen produceren die op de mannetjes van bepaalde 
bijen eenzelfde aantrekking uitoefenen als de geuren die van hun wijfjes uit
gaan. Bij sommige Zuidamerikaanse orchideeën, met name Catasetum, is 
bekend dat bepaalde bijen, en uitsluitend de mannetjes ervan, in grote getale 
worden aangetrokken. Mogelijk speelt hier (volgens Vogel, zie Afb. 8) naast 
de reukstoffen ook een ro l , het feit dat een deel van de bloem een zekere ge
lijkenis heeft met een bijencel waaruit net een wijf je zou kunnen komen. In al 
deze gevallen is er dus sprake van een misleiding van het insect ('pseudoco-
pulatie'), waarbij de bijen geen voeding ontvangen van de bloem en toch soms 
de overdracht van stuifmeel tot stand brengen. 

De hoge mate van specificiteit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat deze 
voorzieningen niet zeer efficiënt zijn voor de bestuiving, doch wel efficiënt 
in het voorkómen van ongewenste vreemde bestuivingen. Het eerste, zo kan 
men redeneren, wordt opgevangen door het feit dat een enkele geslaagde be
stuiving een zeer groot aantal zaden oplevert, en het tweede is bijzonder be
langrijk voor orchideeën, waar onder de soortverschillen genetische mecha
nismen die bastaardvorming kunnen voorkomen, een zeer ondergeschikte ro l 
spelen. 

Merkwaardig is echter, dat men bij de bedriegbloemen van bepaalde 
Ophrys-soorten slechts zelden kan zien dat een insect de bloem aanvliegt, en 
dat in feite bij sommige soorten regelmatig zelfbevruchting plaats vindt, a l -
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Afbeelding 8, "Bedriegbloemen" van orch ideeën , a en b: manlijke bloemen van resp. 
Catasetum gnomus en C . integerrimiun. c: broedcellen (waarvan é é n nog 
gesloten) van de bij Eulaema longipennis. d; plant van Ophrys speculum 
en detail van een bloem (blauw "spiegeltje" met gele omlijsting en bruin
rode beharing er omheen), b en c volgens S. Vogel; Das sexuelle Anlock-
ungsprinzlp der Catasetinen- und Stanhopeen-BlUten imd die wahre Funk-
tion ihres sogenannten Futtergewebes. Ö s t e r r . Botan Zeitschr 110 
1963 (blz. 308 - 337). 

thans in de meer noordelijke delen van hun verspreidingsgebied. Dus kr i jgt 
men soms wel de indruk dat dergelijke uitermate geraffineerde aanpassingen 
meer spel zijn dan bittere noodzaak, of dat ze om éën of andere reden uit de 
t i jd zijn en geleidelijk moeten worden vervangen door andere mechanismen, 
wi l de desbetreffende soort niet uitsterven. Dit doet ook denken aan bloemen 
die speciaal zijn aangepast aan bevruchting door bepaalde insecten met een 
zeer lange slurf of vogels met een zeer lange, dunne snavel, en waar in beide 
gevallen het nuttig effect vaak wordt teniet gedaan door andere insecten of vo
gels met korte eetwerktuigen, die eenvoudig een gat hakken inde nauwe honlg-
houdende buis. 

Het voornaamste probleem echter, dat zich voordoet bij beschouwing van 
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adaptatie-toestanden, is dit: is het aannemelijlc dat een complexe aanpassing 
waarbij morfologische, fysiologische, chemische en andere eigenschappen 
zijn betroldcen en op ingewilckelde wijze met elkaar gecorreleerd, door selec
tie via een groot aantal zeer kleine, haast onmerkbare stappen wordt bereikt? 
Sommige biologen zien hier een onoverkomelijke moeilijkheid voor de hypo
these van talrijke kleine mutaties en selectie door adaptieve voordelen daar
van (zie b.v. Russell*). Een 'Neo-Darwinistische' interpretatie geeft hier 
wel uitkomst, doch het is de vraag of deze uitleg in de hele breedte en diepte 
van het probleem bevredigend lean zijn. 

Een vissoort b .v . , die onderaards in holen leeft, zal in mindere of meer
dere mate pigment en ogen verliezen en tal van andere speciale eigenschappen 
ontwikkelen. Opdat overleven in een omgeving van koud en zeer voedselarm 
water mogelijk is, moeten de voorouders van dergelijke vissen reeds aange
past zijn geweest aan lage temperatuur en een laag metabolisme (preadap-
tatie). Alléén dieren die in zekere mate reeds geschikt zijn voor een derge
lijke omgeving, kunnen tot echte holbewoners worden, en er is geen noodzaak 
voor plotselinge ingrijpende veranderingen. Verder is van belang, dat de com
plexe verschijnselen betreffende de bouw en de functie van lichaamsdelen, niet 
in hun bestanddelen los van elkaar moeten worden gezien, doch veeleer als in 
sterke mate gecorreleerd, met name gecorreleerd in de ontwikkelingsproces
sen die tot de uiteindelijke verschijningsvorm leiden. Zo zou b.v. selectie op 
genetische varianten met een verlaagd metabolisme tegelijk een zekere rem
ming van de oogontwikkeling met zich mee kunnen brengen (en misschien 
juist daardoor een begunstiging van het reulcorgaan), of selectie op een andere 
bloemkeur het ontstaan van afwijkende reulestoffen, enz. 

Evolutie houdt een geleidelijke verandering van de hoedanigheid in, dus van 
het genen-stelsel. Vele aspecten van deze verandering kunnen worden bena
derd van een genetisch standpunt uit. In de eerste plaats: verandering van ge
nen door gen-mutatie, het ontstaan van nieuwe genetische combinaties door 
genetische uitwisseling, het ontstaan van afwijkingen in de structuur of in het 
aantal chromosomen door chromosomen-mutaties, en het ontstaan van a fwi j 
kende erfelijke eigenschappen in zelfstandige onderdelen van het cytoplasma. 
Daarnaast zijn er vele biologische aspecten, die in verband met het evolutie-
vraagstuk van groot belang kunnen zijn, en waarvan een genetische interpre
tatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld geslachtelijke en ongeslachtelijke voort
planting, de gevolgen van inteelt en zelfbestuiving, mechanismen die kunnen 
leiden tot reproductieve isolatie en mechanismen die de mutatie- of recom-
binatiefrequentie kunnen beïnvloeden. 

Over een enkel onderwerp nog een korte beschouwing tot slot. De "mole-
cualire" biologie heeft zeer belangrijke vorderingen gemaakt in de laatste t i jd , 
en bepaalde aspecten van de moderne moleculaire genetica moeten worden ge
noemd in verband met de evolutie. Het genetische materiaal bestaat uit nu
cleihezuur. Een gen blijkt in principe een ketenmolecuul te zijn, waarbinnen 
in lineaire volgorde organische stikstofbasen gerangschikt zijn. Omdat er een 
keuze tussen slechts 4 verschillende basen is (adenine, thymine, guanine, 
cytosine; afgekort A, T, G, C), zijn er voor elk base-residu van de keten 4 

*) E . S . Russel l : The-Diversity of Anlö ia l s , an Evolutionayr Study, E . J . B r i l l , Lelden, 
1962 ( 151 b lz . ) . 
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mogelijke variaties. Met 2 opeenvolgende plaatsen tegelijk zijn er dus 16, en 
met 3 plaatsen 64 variaties, mits de volgorde in één bepaalde richting wordt 
afgelezen. De werldng van de genen schijnt nu inderdaad te berusten op de 
volgorde van basen in die zin, dat van een vast beginpunt af gerekend opeen
volgende groepjes van 3 basen (drielingen, tripiets) via éen ingewikkeld appa
raat van enzymen, andere hulpmoleculen en submicroscopische structuren de 
volgorde van aminozuren bepalen in een polypentideketen (eiwit molecuul), die 
het primaire produkt is van het gen. De grote puzzel welke base-drielingen 
welke aminozuren bepalen, is nog lang niet uitgewerkt, doch het is duidelijk 
dat de meeste van de 20 verschillende in eiwit moleculen aanwezige amino
zuren kunnen worden bepaald door twee of méér van de 64 drielingen, en dat 
bepaalde drielingen geen aminozuur aanwijzen, doch misschien fungeren als 
begin- of stopteken. 

Deze situatie heeft drie merlcwaardige gevolgen. Ten eerste, dat de ver
vanging van een enlcele base door een andere (substitutie) weliswaar de gen-
structuur wijzigt (mutatie), doch de werking van het gen in ' t geheel niet hoeft 
te beihvloeden. Ten tweede, dat er dooi- substitutie alleen, afgezien van an
dere mogelijkheden, een enorm groot aantal allelen van één gen kunnen ont
staan, gezien het feit dat de meeste eiwitmoleculen een honderdtal aminozuren 
bevatten en de desbetreffende genen dus tenminste drie maal zoveel basen. 
Ten derde, dat niet alleen mutatie, doch ook uitwisseling tussen allelen met 
identieke werking, nieuwe allelen kan voortbrengen die een afwijkend eiwit
molecuul veroorzaken. Dit laatste kan door een schema worden duidelijk ge
maakt. Stel dat in een gen de drielingen AAC en CCA hetzelfde aminozuur ' le ' 
bepalen, en dat AAA en CCC twee andere aminozuren bepalen, respectieve
l i j k 'ph' en 'pr ' . Twee ouders, die in een bepaald gen verschillen t .o .v . deze 
drieling en wier beide respectievelijke allelen gelijk zijn (homozygoot, dus 
AAC/AAC en CCA/CCA), en hun nakomelingen (AAC/CCA) zullen alle een bij 
dat gen behorend eiwit produceren dat op de plaats van deze drieling identiek 
is, namelijk ' le ' . Wanneer echter in een van de nakomelingen bij de vorming 
van de geslachtscellen een uitwisseling plaats vindt tussen de twee ketens, op 
de plaats die onderaan is aangeduid als een onderbreking in beide doorlopende 
strepen, 

. . . A A C . . . 

> 
. . . C Q A . . . 

dan ontstaan hierdoor nieuwe-allelen met een afwijkend genprodulct (en moge
l i j k een afwijkende functie) en dit kan dus worden overgedragen aan de nako
melingen. 

Deze moleculaire aspecten laten zien, hoe onbeperkt groot de mogelijkhe
den zijn Van de genetische-variatie. Vooralsnog is het technisch niet mogelijk, 
een gen te isoleren en daarvan de base-volgorde, dus de exacte structuur te 
bepalen. De aard van de verschillen in het genetische materiaal tussen ver
wante soorten, en daarmee veranderingen in de evolutie, tracht men tegen
woordig te onderzoeken door kruislngsproeven met micro-organismen en, in 
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vitro, met extracten van hun nucleihezuur*). Bastaardproeven schijnen dus 
opnieuw in de mode te Icomen. 

In tegenstelling tot het genetische materiaal zelf, lean de specifieke struc
tuur van een eiwit v r i j gemakkelijk worden opgehelderd, mits dit eiwit in 
zekere hoeveelheden en in zuivere vorm kan worden verkregen. Verschillende 
allele genen blijken inderdaad een identiek eiwit te kunnen produceren. Ver
der vindt men, dat structureel afwijkende eiwitten toch een normale werking 
kunnen hebben, en tenslotte, dat structuurafwijkingen door welke de functie 
wêl veranderd is, meestal berusten op de vervanging van een enkel aminozuur 
door een ander op een bepaalde plaats in het ketenmolecuul. Door moleculen 
van verwante soorten te vergelijken, hoopt men meer inzicht te krijgen in de 
genetische veranderingen op moleculair niveau. Men vergist zich echter, 
wanneer men denkt dat evolutie op moleculair niveau beter te analyseren is, 
en dat exactere gevolgtrekkingen mogelijk zijn. De problemen komen integen
deel geheel overeen met problemen die zich voordoen wanneer men b.v. de 
bouw van een orgaan beschouwt of de structuur van het chromosomenstelsel. 

Samenvattend mogen we stellen dat genetisch onderzoek kan bijdragen tot 
een beter begrip van de evolutie. Een algemene interpretatie moet uitgaan van 
twee essentiële elementen: ten eerste het voortdurend ontstaan van afwijkin
gen in het genetische materiaal (in ' t bijzonder genmutaties) en van nieuwe 
genencombinaties, en ten tweede het begunstigen van bepaalde nieuwe mutaties 
en combinaties door omstandigheden (selectie). Het is niet aannemelijk, dat 
de genetische veranderingen zelf zouden kunnen worden bepaald in hun " in
houd" of "richting" door de omgeving: ze zijn volkomen ongericht. Deze ele
menten, genetische toevalvariatie en selectie, zijn proefondervindelijk aan
toonbaar. Toch is dit denkbeeld zeker nietvolledig en niet geheel bevredigend, 
omdat een aantal verschijnselen hierdoor niet overtuigend kan worden ver
klaard, zoals het ontwikkelen van hele groepen organismen in een bepaalde 
richting over lange tijdperken, of het ontstaan van gelijksoortige complexe 
nieuwe organisaties bij uiteenlopende groepen, beide zonder aanwijsbare uit
wendige oorzaak of noodzaak. De organische evolutie is niet een vraagstuk 
waarvoor een enkele afdoende verklaring kan worden gevonden; evolutie is 
even ingewildeeld als het leven zelf. 

*) Zie b. V. M. Demeree & N. Ohta: Genetic analyses of Salmonella typhimurium x 
Escher ich ia coli hybrids. Proc . Nat. Acad. Sci . 52, 1964 (blz. 317 - 323); en 
S. Spiegelman; Hybrid nucleic acids. Scientific American 210; 5, 1964 (blz. 48 - 56). 





65 

W A R M T E O V E R D R A C H T EN G R O E I S N E L H E I D 
V A N D A M P B E L L E N I N K O K E N D E B I N A I R E 

V L O E I S T O F M E N G S E L S 

door 

Dr. S. J.D. van Stralen 

1. INLEIDING 

Ruim twee eeuwen geleden werd door Leidenfrost waargenomen, dat een 
vloeistof druppel op een sterk verhitte metalen plaat slechts langzaam ver
dampt ("sferoïdaalvorm" ln plaats van bevochtiging van de plaat). De ver
dampingssnelheid is veel geringer dan bij lagere temperatuurverschiUen kan 
voorkomen. Dit merkwaardige gedrag bli jkt te berusten op de thermisch iso
lerende werking van een dunne damplaag, die zich tussen wand en vloeistof 
bevindt en het warmtetransport naar de druppel beperkt. 

In de vorige eeuw hebben vooral Russische onderzoekers aandacht besteed 
aan de vraag, of deze damplaag ("film") stabiel is. Een waterdruppel (met 
toegevoegd elektrolyt) werd van een elektrode voorzien en de elektrische 
weerstand van de damplaag gemeten. Deze zou plotseling snel moeten dalen 
bij contact tussen vloeistof en plaat. De dan momentaan ontwildcelde damp 
ontwijkt zijdelings en doet de druppel wegschieten, hetgeen de meting bemoei
l i jk t , evenals geleiding door de damplaag. 

Deze probleemstelling is tot voor kort actueel gebleven. Gebleken is uit 
experimenten van Nukiyama en anderen (onderzoek van de zg. "kooldcromme") 
en uit snelle filmopnamen van Westwater, dat in sommige gevallen zowel in
stabiele als stabiele filmverdamping kan optreden, afhankelijk van het (hier 
steeds relatief hoge) temperatuurverschil tussen wand en vloeistof. 

De dikte van de scheidende damplaag in stabiel filmkoken werd door Kiste-
maker aan waterdruppels bepaald met gebruikmaldng van röntgenstralen, 
waarvan de golflengte klein is ten opzichte van de dikte van de damplaag. Men 
kan de filmdikte ook berekenen uit de afkoelingssnelheid van een verhit meta
len voorwerp in een Icokende vloeistof. Bij stijgende wandtemperatuur neemt 
de dikte van de laag geleidelijk toe tot ongeveer 100 micron (1 micron = 10"^ 

'^"^In de praktijk, bijvoorbeeld voor huishoudelijlce doeleinden, vindt koken 
echter meestal bij veel lagere wandtemperatuur plaats. Dampbelzuilen, dat 
w i l zeggen een periodieke vorming van dampbellen, ontstaan op vaste plaat
sen aan het oppervlalc, zogenaamde kernen. Ook voor dit "kernkoken" dient 
reeds een bepaalde (lage) wandoververhitting te zijn overschreden; beneden 
deze waarde vindt warmtetransport plaats door convectie zonder faseover-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke IVIaatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te ts-Gravenhage op 11 januari 1965. 
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gang aan de wand, analoog aan het normale geval van een vloeistof met een 
temperatuur beneden het kookpunt. 

hl de dertiger jaren zijn fundamentele onderzoekingen over koken verricht 
door Jakob et al., die o.a. gebruik maalden van een filmcamera met een 
frequentie van 500 beelden per seconde. De belangrijkste resultaten van dit 
onderzoek zijn: 
1. Behalve een sterk verhitte vloeistofgrenslaag aan de wand bli jkt ook de 

overige vloeistofmassa in een kookvat met werkzame kernen in geringe 
mate oververhit te zijn. Voor water, kokend bij atmosferische druk, be
draagt de dauwtemperatuur van de verzadigde damp steeds T = 100,00 oc, 
de vloeistoftemperatuur T + ö ongeveer 100,35 oc bij een wandtemperatuur 
T + e - die gelijk is aan de maximale temperatuur van de aanklevende 
grenslaag - van bijvoorbeeld 115 OC, hoewel deze weinig invloed op 8 heeft. 

2. De rechtstreekse dampontwikkeling aan de wand is aanspralcelijk voor 
slechts een gering aandeel in de totale warmteoverdracht. Het grootste 
deel van de warmtestroomdichtheid wordt eerst aan de vloelstofmassa 
overgedragen en pas daarna aan de opstijgende dampbellen toegevoerd. 
Volgens meer recente onderzoekingen van Rallis en Jawurek aan water 
evenwel, kan soms 80% van de totale warmteoverdracht worden toege
schreven aan de Intensieve produktie van bellen aan de wand. 

Het bovenstaande heeft betrekking op kookvaten met voldoend ruwe bodem, 
waarop gemaldcelijk dampbellen ontstaan. Indien echter werkzame kernen 
voor dampbelvorming ontbreken (bij gebruik van een zeer zuivere en glad
de wand en van ontgaste vloeistof), kunnen aanzienlijk hogere vloeistoftempe-
raturen, ver boven het kookpunt bij de heersende druk, metastabiel worden 
bereikt: het is bijvoorbeeld aan Kendrick et al. gelukt de oververhitting van 
water in een open glascapillair tot 170 «c op te voeren. 

Hoewel intensief onderzoek is verricht en gedurende de laatste 20 jaar 
meer dan 500 publikaties over experimentele en theoretische onderzoekingen, 
die betrelddng hebben op het gedrag van kokende vloeistoffen zijn verschenen, 
hoofdzalcelijk in de V.S. en Rusland, zijn de fysische grondslagen van de 
dampbelvorming en de verklaring van de gunstige invloed van dampbellen op 
de warmteoverdracht nog slechts gedeeltelijk bekend. Volgens de meest re
cente inzichten van Madsen, Stephan en Van Stralen wordt de periodieke vor
ming van dampbellen bij kernkoken min of meer als een relaxatieverschijnsel 
opgevat. Dat wi l hier zeggen, dat een dunne grenslaag rond een verdampings
kern afwisselend wordt verhit aan de verwarmingswand en afgekoeld door 
verdamping aan de belwand. De sneUe initiële dampbelgroei en begeleidende 
hoge warmteoverdracht aan de bel kunnen onder deze aanname kwantitatief 
worden berekend. Ook bij filmlcoken vindt een periodieke afscheiding van 
(grote) bellen aan het grensvlalc vloeistof - damp plaats. Dit verschijnsel is 
door Westwater bestudeerd met gebruikmaking van een snelle filmcamera 
(4000 beelden per seconde) en door Zuber verklaard uit de voorwaarde van 
hydrodamische stabiliteit, tengevolge waarvan slechts oppervlaktegolven van 
een bepaalde golflengte zich langs het scheidingsvlak kunnen voortplanten. 

Belangrijke technische toepassingen hebben tot een snelle toename van het 
beschikbare feitenmateriaal geleid. De af metingen van heterogene kernreacto
ren met hoge thermische belasting en van de daarin gebruilde brandstof ele-
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menten zijn doelmatig te verkleinen bij toepassing van zo groot mogelijke 
warmteoverdrachten aan onder hoge druk kokend (of onderkoeld) water, orga
nische vloeistoffen (o. a. stralingsbestendige terfenylen), eventueel binaire 
vloeistofmengsels en vloeibare metalen (o.a. kwik met een bevochtigings¬
middel, natrium, kalium en het eutectisch NaK mengsel, waarvan het smelt
punt tot kamertemperatuur is verlaagd). Voor ralcetten met straalaandrijving 
worden vloeibare stikstof of zuurstof als koelmedium gebruikt. Ook de warm
teoverdracht aan andere (onder druk) kokende koelmiddelen, zoals ammoniak, 
ammoniak in water, propaan en freon is inmiddels gemeten. In tegenstelling 
tot de reactortechniek is de zuiveltechniek (indampen van ondermeUc tot mellc-
poeder) juist meer geïnteresseerd in de warmteoverdracht bij laag kookpunt 
(dus onder lage druk) ter vermijding van het hinderlijke uitvlolcken van eiwit
ten, die met zouten een thermisch isolerende neerslag op de wand veroorza
ken. 

2. DE KOOKKROMME 

2.1. De verschillende trajecten 
Bezien wij de warmteoverdrachtskromme (d.i. warmtestroomdichtheid q/A 

in afhankelijkheid van het temperatuurverschil 6 tussen verwarmde wand en 
kokende vloeistofmassa, zie de l i js t met symbolen aan het eind van dit over
zicht) voor een kokende vloeistof (fig. 1), dan valt direct op, dat deze uiteen
valt in verschillende gedeelten: 
1. Het reeds genoemde convectiegebied OP voor zeer lage wandoververhit-

tingen. Een dunne vloeistofgrenslaag aan de wand, waarin het warmtetrans
port slechts door geleiding plaats vindt, beperkt de warmteafgifte. 

2. Traject van kernkoken PQ: bij de oververhitting 0p wordt de eerste kern 

8 Co 

Fig. 1. Warmteoverdrachtskromme voor water kokend bij atmosferische druk. 
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voor dampbelvorming actief. Bij verhoging van de oververhitting tot Qq 
stijgt het aantal werlczame kernen snel, veelal evenredig met ( 0 - 0p)^, 
waardoor de warmteoverdracht wordt voorgesteld door een vierdegraads 
veelterm in 0. Het ontstaan van dampbellen verstoort de grenslaag perio
diek, waardoor koudere vloeistof naar de wand stroomt en de warmte
overdracht wordt verhoogd. Let op de steilere helling van de kromme in 
PQ in vergelijking tot die in OP. 
In het punt Q wordt de maximale warmtestroomdichtheid in kernlcolien 
il/^)max bereilct, nog steeds bij relatief lage wandtemperaturen (20¬
50 OC), zie verderop. 

3. Traject van stabiel filmkoken RS: kenmerkend voor wandoververhittingen 
groter dan 0 r (R wordt het leidenfrostpunt genoemd) is de voortdurende 
aanwezigheid van een dunne damplaag tussen sterk oververhitte wand en 
vloeistof. Regelmatig worden grote dampbellen aan het scheidingsvlak 
damp - vloeistof gevormd. Bi j toenemende wandtemperatuur neemt het 
aandeel van de straling in de totale warniteoverdracht toe. Het is mogelijk 
een roodgloeiende metaaldraad in water te demonstreren. De bovengrens 
van het traject van filmkoken wordt bepaald door het smeltpunt T + 0g van 
het metaal, waaruit de verwarmingswand is vervaardigd. 

2.2. Overgang van kernkoken naar filmkoken en omgekeerd 
2.2.1. Systemen met constante warmteproduktie 

Voorbeelden van systemen met voorgeschreven warmteafvoer zijn: elek
trisch gestookte draden en nucleair verwarmde brandstofelementen in een 
kokend-water-reactor. Bi j het aanvankelijk opvoeren van de warmtestroom
dichtheid in kernkoken tot {q/A)^^^, treedt bij Q een "overbezetting" aan bel
len op, die massaal samenvloeien, waardoor (tenminste plaatselijk) een iso
lerende damplaag aan de wand ontstaat. De wandtemperatuur stijgt plotseling 
van 0Q tot 0B in het traject van filmlcoken. De wand Ismelt door als Og > 0g 
is. Men dient er daarom voor te zorgen, dat de belasting in kernkoken op een 
veilige waarde, ruim beneden (q'/A)inax wordt ingesteld. Teruggang van f i l m 
koken naar kernlcoken bij dalende warmteoverdracht geschiedt via de overgang 
van R naar A (fig. 1). 

Het traject QR met negatieve helUng is met deze installaties niet te real i 
seren. Bi j plaatselijk gloeien van een metaaldraad in een kokende vloeistof 
kan men QR interpreteren als: gedeeltelijk kernkoken, op de rest van het 
oppervlak filmkoken. Des te groter gedeelte filmkoken vertoont, des te hoger 
is de gemiddelde wandtemperatuur, over de gehele draad gerekend. 

2.2.2. Systemen met constant temperatuurverschil 
Voorbeeld: warmtewisselaar. Als model heeft Westwater met behulp van 

een snelle filmcamera het overgangsgebied QR onderzocht aan methanol, ko
kend op een inwendig door condenserende stoom verwarmde, horizontaal op
gestelde, koperen buis. Met deze apparatuur kan men op iedere gewenste 
waarde van 0 instellen. Als demonstratieproef is de afkoeling van een rood
koperen cilinder in kokende ethanol aan te bevelen. 

De scheidende damplaag tussen wand en vloeistof bleek in voortdurende 
heftige beweging te zijn en onregelmatig van dikte. Over het gehele oppervlak 
bleek geen directe aanraking tussen wand en vloeistof meer plaats te vinden. 
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De thermisch isolerende werking van de instabiele damplaag veroorzaakt de 
negatieve helling van QR. 

3. BEPALING VAN DE WARMTESTROOMDICHTHEID 
EN HET TEMPERATUURVERSCHIL 

De warmtestroomdichtheid van eleldrisch gestookte weerstandsdraden is 
evenredig met het vermogen (dit is het produkt van de te meten stroomsterkte 
/ en het spanningsverschil E over de draad) en omgekeerd evenredig met de 
draadafmetingen. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur T + Q van draden uit 
zuivere metalen (deze hebben een positieve temperatuurcoëfficiënt van de 
weerstand) bepaalt men door de draad gelijktijdig als weerstandsthermometer 
te beschouwen, omdat de weerstand R = E/l uit dezelfde (hiertoe zeer nauw
keurig uit te voeren) metingen volgt. Wel dient men nog een extra referentie
waarde van de weerstand te bepalen, bijvoorbeeld de waarde bij het kookpunt 
T. Het (geringe) bezwaar van de noodzaak van een aparte bodemverhitter bij 
toepassing van Ideine proefdraden in een grote hoeveelheid vloeistof kan men 
tijdens het verrichten van metingen laten vervallen door een Dewarvat als 
kookvat te gebruiken. 

Bi j grotere installaties kan men zowel de wandtemperatuur, het kookpunt 
van de vloeistof en de warmteoverdrachtscoëfficiënt uit metingen met thermo-
elementen bepalen. Zelfs de tijdens de (periodieke) belvorming plotseling 
sterk dalende plaatselijke temperatuur kan volgens Moore en Mesier en Mad
sen met speciaal geconstrueerde, zeer kleine (diameter 100 jn) thermo-
elementen worden gemeten; bij de warme las is een van de draden vervangen 
door een opgedampt metaallaagje (dikte van de orde van 1 / i ) . 

4. VERHOGING VAN DE MAXIMALE WARMTEOVERDRACHT 
IN KERNKOKEN 

De verschillende methoden om de technisch belangrijke maximale warmte
stroomdichtheid ("topflux") (?M)niax in kernkoken op te voeren, berusten 
(bij handhaving van het gunstige effect van belvorming) in hoofdzaal^ op een 
vermindering van de rechtstreeks aan de wand ontwikkelde hoeveelheid damp. 
Hier volgt een zeer beknopt overzicht van de voornaamste factoren, die vol
gens een groot aantal onderzoekers invloed kunnen uitoefenen op de gedaante 
van de kookkromme in kernlcoken, en in het bijzonder op de topflux. Voor een 
meer gedetailleerde beschrijving wordt naar de literatuurlijst aan het eind 
verwezen. 

1. Geometrie. De afmeting en opstelling van de verwarmingswand heeft in het 
algemeen minder invloed dan men zou verwachten. Dunne platinadraden, b i j 
voorbeeld met een diameter van 0,02 cm, die zelfs klein is ten opzichte van 
de gemiddelde belstraal in water bij loslaten (ongeveer 0,10 cm) zijn reeds 
representatief. Evenwel bij nauwe verticale kanalen met centraal opgestelde 
vei'warmingselementen treden afwijkingen op, die worden veroorzaald door 
een opeenhoping van damp bovenin en door drukverlies ten gevolge van de 
viscositeit. 
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2. Verwarmingswand. De warmteoverdracht van verschillende zuivere meta
len aan dezeKde vloeistof loopt weinig uiteen. Van meer belang is de structuur 
van het oppervlak, zoals de tevoren door uitgloeien in filmlcoken veroorzaakte 
oxydatie van nichroomdraden, waardoor de topflux in kernkoken kan worden 
verdubbeld. Door langdurig kernkoken bij constante warmteoverdracht loopt 
de wandtemperatuur geleidelijk op als gevolg van een vermindering van de 
aan de wand geadsorbeerde hoeveelheid gas, waardoor het beschikbare aantal 
werkzame kernen met dampbelzuilen terugloopt. 

3. Bevochtiging. Vanwege de slechte bevochtiging ontstaan in kokend kwik 
zeer grote bellen, hetgeen een veel lagere topflux veroorzaakt dan men uit de 
thermische eigenschappen zou verwachten. Men maakt in dergelijke gevallen 
gebruik van een bevochtigingsmiddel, in tegenstelling tot condensatie van 
oververzadigde damp aan een gekoelde wand, waar men juist druppelvorming 
in plaats van filmcondensatie bevordert vanwege de hogere warmteoverdracht. 

4. Vloeistof. De topflux aan water op eenzelfde verwarmingsoppervlak be
draagt (bij atmosferische druli) ongeveer het dubbele van die aan de meeste 
organische vloeistoffen; bovendien wordt deze bereikt bij aanzienlijk lagere 
wandoververhitting (ongeveer 20 in vergelijking tot 40-50 °C). Reeds de 
helling in het convectiegebied is voor water steiler, hetgeen o.a. door het 
relatief grote warmtegeleidingsvermogen (dit bedraagt het twee- tot vier
voudige van organische vloeistoffen bij dezelfde temperatuur) wordt veroor
zaald;. Om dezelfde reden zijn ook hoge topfluxen in vloeibare metalen waar
genomen. 

5. Mechanisch roeren en geforceerde circulatie. De topflux stijgt enigszins 
bij intensieve mechanische roering bij constant blijvende maximale wand
oververhitting ©max- Het effect is niet zeer sterk, gezien de overwegende 
intensieve storing van de grenslaag aan de wand door de vorming van damp
bellen. Het berust, evenals de toepassing van gedwongen convectie op verho
ging van de convectieve bijdrage en op vroegtijdig verwijderen van de aan de 
wand klevende bellen, waardoor de belfrequentie wordt verhoogd. 

6. Vloeistofrotatie. Een holle, elektrisch gestookte buis wordt inwendig ge
koeld door de instromende vloeistof met hoge snelheid om de as van de buis 
te doen roteren. De aan de binnenwand ontwikkelde damp (met veel kleinere 
dichtheid dan de vloeistof) wordt onder invloed van de centrlfugaalversnelling 
naar de as van de buis afgevoerd. Door dit effect met onderkoeling (zie 9 en 
10) van het water te combineren, werden onovertroffen hoge topfluxen tot 
5100 cal sec ' l cm"2 bereikt (ter vergelijking: de topflux van water bij natuur
lijke convectie kokend onder atmosferische druk op een platinadraad bedraagt 
18 cal sec ' l cm~2). Helaas bleek de fabricage van holle uraniumpatronen als 
brandstofelementen in kernreactoren te kostbaar te worden om dit principe 
toe te passen. 

7. "Elektrisch roeren". De warmteoverdracht ln het convectiegebied (enigs
zins) en vooral in het traject van kernkoken (tot het drievoudige) kan worden 
verhoogd door een elektrisch veld tussen verhittingsdraad en vloeistof aan te 
leggen. Hierdoor worden de dampbellen, tengevolge van hun geringere diëlek-
triciteitsconstante, snel van de draad verwijderd en naar een gebied van lage-
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Fig . 2. Topflux voor kernkoken in aflianlcelijldield van de druk. Vergelijlang van de theo
retische krommen van Zuber en Tribus met experimentele waarden van Kazakova voor 
water en van Cichel l i en Bonllla voor ethanol. De theorie beschouwt het maximum in 
kernkoken als grensgeval van overgangskoken, waarin hydrodynamische stabiliteit 
wordt verkregen doordat oppervlaktegolven zich langs het scheidingsvlak tussen vloei

stof en damp voortplanten. 

re veldsterkte gedreven. Dit is analoog aan de werking van een magneetveld 
op diamagnetisch materiaal en tegengesteld aan para- en ferromagnetica 
(ijzer), die in het veld worden getrokken. 

8. Drukverhoging. Een geleidelijke stijging van de topflux treedt op bij toe
nemende druk; dit gaat niet onbeperkt door, doch is aan een bepaalde maxi
male druk gebonden, die 1/3 van de kritieke druk bedraagt (fig. 2). Daarna 
daalt de warmteoverdracht weer. Dit belangrijke resultaat werd empirisch 
door Cichelli en Bonllla gevonden aan organische vloeistoffen. Later werd 
het ook voor water bevestigd. Het praktische nut is, dat het om hoge warmte
overdrachten te bereiken bij water geen zin heeft om drukteen boven 75 ata toe 
te passen en bij organische vloeistoffen in het algemeen niet boven 20 ata. 
Zeer interessant is de door Zuber en Tribus gegeven verklaring van dit ver
schijnsel: filmkoken is hydrodynamisch slechts dan stabiel, als oppervlakte
golven van een bepaalde frequentie zich voortplanten langs het scheidingsvlalc 
tussen vloeistof en damp. Ter plaatse van de buiteen worden dampbellen afge
scheiden, waarvan de diameter de helft van de golflengte bedraagt. Maximaal 
kernleoken wordt als grensgeval van overgangskoken beschouwd en treedt op 
als de voortplantingssnelheid ten opzichte van het scheidingsvlak tot nul na
dert. De aanvanleelijke stijging van de topflux wordt uiteindelijk bepaald door 
de toename van de dichtheid van de verzadigde damp; de verlaging bij het 
naderen van de kritieke druk volgt uit het feit, dat zowel de verdampings-
warmte, de oppervlaletespanning als het verschil in dichtheden van vloeistof 
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en damp naar nul gaan. De theorie stemt kwantitatief overeen met experimen
tele resultaten aaji zuivere vloeistoffen (fig. 2). Tekortkomingen zijn: de in
vloed van de kernvorming in kernlcoken is niet in beschouwing genomen; voor 
vloeistofmengsels wordt een lagere in plaats van een hogere topflux voor
speld. 

9. Lokaal koken. De vloeistofmassa bevindt zich op de temperatuur TQ < T, 
het kookpunt bij de heersende druk. De wandtemperatuur bedraagt T + Q, 
evenals bij normaal koken. Nu vmdt lokaal koken in de oververhitte grenslaag 
plaats. Men noemt T - T Q de onderkoeling. De dampbellen groeien aanvanke
l i jk aan de wand, doch condenseren daarna weer, bij voldoend sterke onder
koeling zelfs zonder de wand eerst nog los te laten. Hogere topfluxen dan bi j 
koken worden bereikt, omdat koudere vloeistof naar de wand stroomt. 

10. Combinatie van lokaal koken en geforceerde circulatie. In het convectie
gebied neemt de warmteoverdracht toe met de stroomsnelheid van de rond
gepompte vloeistof. De onderkoeling is daarbij van weinig invloed. In het 
traject van kernkoken wordt de warmteoverdracht daarentegen voornamelijk 
door de onderkoeling bepaald. De kritieke wandtemperatuur (T'̂ v)max = 
^ + 0max bij maximaal kernlcoken bli jkt niet af te hangen van de onderkoeling 
T - Tq, daar de temperatuur van de vloeistof in de grenslaag aan de wand be
slissend is. Topfluxen tot 850 cal sec"! cm-2 zijn aan water gemeten bij 
lineaire gedwongen circulatie, vergelijk 6. 

5. WARMTEOVERDRACHT AAN KOKENDE BINAIRE VLOEISTOFMENGSELS 
MET EEN VLUCHTIGSTE COMPONENT 

Bij bepaalde concentraties van binaire vloeistofmengsels met een vluchtig-
ste component treden hogere topfluxen op dan in de zuivere componenten. De 
metingen zijn meestal verricht aan horizontale platinadraden met een lengte 
van ongeveer 5 cm en een diameter van 0,02 cm. In enkele gevallen werd op
zettelijk gebruik gemaakt van geoxydeerde draden met afwijkende diameter. 
Deze draden geven (bij atmosferische druk) zowel in mengsels als in water 
hogere topfluxen, doch de verhoudingen zijn globaal gesproken dezelfde als op 
platinadraden. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat het effect, dat de toe
voeging van een vluchtiger component op de warmteoverdracht heeft, aan 
eigenschappen van de vloeistof (en de dampontwikkeling) moet worden toege
schreven. 

5.1. Resultaten aan het systeem water - 1-butanol bij atmosferische druk 
In f ig . 3 zijn de warmteoverdrachtskrommen weergegeven voor water, 

1,3 (gewlchts)% 1-butanol en 1-butanol. De maximale topflux voor het systeem 
water - 1-butanol wordt in dit mengsel bereikt en is 2,5 maal zo hoog als in 
water en 4 maal zo hoog als in 1-butanol. Zie ook f ig . 4, waar de topflux in 
afhankelijkheid van de samenstelling is uitgezet. Dit systeem vertoont boven
dien nog een (lager) maximum bij een hoge concentratie van de organische 
component, waar de rollen zijn verwisseld en water de vluchtigste component 
is (bij Az = azeotroop is de samenstelling van vloeistof- en dampfase dezelfde). 
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In f ig . 4 is oolc de AT/G-kromme afgebeeld. Deze vertoont maxima bij 
vri jwel dezelfde concentraties als de topflux, zie voor verklaring par. 14. 
Langs de kooldcrommen ln f ig . 3 staat, in het onderste deel van het traject van 
kernlcoken, het aantal werkzame kernen vermeld, waar dampbelzuilen aan 
ontstaan op de platinadraad met een oppervlalc van 0,31 cm^. 

5.2. De topflux aan binaire mengsels in afliankelijkheid van de samenstelling 
bij atmosferische druk 

Onderzocht werden de volgende systemen, die in een bepaald traject van 
betrekkelijk kleine concentraties een vluchtigste component bevatten: 
water - aceton, water - methylethylketon, water - ethanol (fig. 5), water -
1-propanol (fig. 5), water - t-butanol, water - 1-butanol (fig. 4 en 5), water-
l-pentanoi:(flg. 5), water - 1-octanol (fig. 5), water - ethyleenglycol, water -
ammoniak, dioxaan - methanol en 2-chloorethanol - di-isopropylether. 

Voor alle onderzochte systemen bli jkt een maximale topflux op te treden 
bij een bepaalde kleine concentratie van de vluchtigste component B (zie 
tabel 1). 

Bij toenemend aantal koolstofatomen per molecuul in de homologe reeks 
van de lagere aUfatische allcoholen (fig. 5) en in deketonreeks wordt het maxi
mum verschoven naar een lagere concentratie van de vluchtigste component. 
In de alcoholreeks stijgt de maximale topflux tot en met water - 1-pentanol, 
waar een waarde van 55 cal sec"l cm-2 wordt bereilct; dit is het drievoudige 
van de topflux in water (tabel 1). Het maximum wordt dus bij toenemend rang
nummer in deze reeks ook geleidelijk steiler. 

Voor water - 1-octanol is de maximale topflux echter aanzienlijk lager dan 
voor water - 1-pentanol (fig. 5). Bij het systeem water - 1-pentanol treedt 
om dezelfde reden als bij water - 1-butanol, een minder sterk geprononceerd 
maximum in de krommen op bij een hoge concentratie alcohol. Analoog hier
aan wordt een maximale topflux voor het systeem water - ethyleenglycol bij 
een hoge concentratie glycol aangetroffen. 

De beide genoemde systemen met organische componenten zijn onderzocht 
om vast te stellen, dat het optreden van een verhoogde topflux bij een bepaalde 
samenstelling niet noodzalcelijk van de aanwezigheid van water als bestand
deel afhangt. 

Fastowsky en Artym hebben de metingen herhaald aan water - 1-propanol, 
water - 1-butanol, water - methylethylketon en water - 1-pentanol en boven
dien water - methanol en water - iso-propanol onderzocht. Hun resultaten 
bevestigen de hier beschreven uitkomsten. 

5.3. Invloed van drukverlaging op de topflux 
De invloed van de samenstelling op de topflux in binaire mengsels is ook 

bij lagere drulc systematisch onderzocht voor de systemen water - aceton, 
water - methylethylketon, water - ethanol, water - 1-propanol, water - 1-bu
tanol (fig. 6) en water - 1-pentanol. 

In al deze systemen blijkt een maximale topflux op te treden bij een be
paalde lage concentratie van de organische component, die vr i jwel onafhanke
l i jk is van de drulc. De absolute waarden van de maxima dalen geleidelijk bij 
afnemende druk. Bij een drulc van 10 cm Hg zijn de maxima verdwenen. Dit is 
een gevolg van het feit, dat de afmetingen van de dampbellen dan sterk zijn 
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1-Propanol 
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t-Penttnol 
1-Bulanol 
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Molt V. Alcohol 

Fig . 5. Water - alcoholen. Maximale warmtestroomdichtheid (topflux) ln kernkoken in 
aflianlselijldieid van de samenstelling. Van ethanol tot en met 1-pentanol neemt de maxi 
male topflux geleidelijk toe, terwijl de bijbeliorende concentratie naar Idelnere waarde 

verscliulft. B i j 1-octanol is de topflux echter weer gedaald, zie ook tabel 1. 

50 

^ 30 

20 

- ^ 

; /*\ 

-/ V 

: % 
/ ^ 

K A -
V 

76cmHg 
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10 15 

W f / . l - B u t a n o l 

Fig . 6. Water - 1-butanol. Topflux ln afhankelijldieid van de samenstelling bij 76 c m Hg 
( • , < » , 32 cm Hg ( « . D . V i T i O ) , 10 cm Hg (A, A) en 10 cm Hg (o,©). Metingen met de

zelfde draad zijn door gelijke tekens aangegeven. 
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toegenomen, waardoor filmlcoken reeds kan worden veroorzaald door het ont
staan van slechts één bel. Ook de verhouding van de maximale topflux tot de 
topflux in water bij constante drulc, bli jkt monotoon te dalen bij afnemende 
druk. 

5.4. Invloed van drukverhoging op de topflux 
De topflux werd in afhanlcelijkheid van de samenstelling bepaald onder 

druldcen van 1-50 ata voor de binaire systemen water - ethanol (fig, 7), wa
ter - 1-propanol, water - 1-butanol, water - l-pentanol,water - aceton,water -
methylethylketon en water - ammoniak. 

De topflux van mengsels, die overwegend uit water bestaan, neemt in het 
onderzochte druktraject toe bij hogere druk, analoog als voor water (verge
l i jk f ig . 2). Dit is daarentegen niet het geval voor mengsels, die de organi
sche component in overmaat bevatten. Zo bedraagt bijvoorbeeld de topflux 
aan aceton 11 cal sec"! cm-2 ^i] een druk van 18 ata en 6 cal sec"! cm-2 ^ j j 
een drulc van 40 ata (vergelijk de kromme voor ethanol in f ig . 2). Dit is over
eenstemming met de relatie van Cichelli en Bonilla (par. 4-9), daar de Icri-
tieke druk van aceton 48 ata bedraagt. De maxima in de krommen verschuiven 
bij hogere drulc naar een grotere concentratie organische component en wor
den verbreed. 

100 

76 

GO 

25 

O 

'- 1 
/ • 

• \ 
\ 

\ 
\ 

- 1 

- i 
- / 

/ 

'20.8 
\ \ 

\ 

-1 ^ 
\ 
\ 

\ 
\ , • \ 

\ 

7 / 
// 

\ 
• \ 
\ 

\ r t.03ata \ \ 
\ 

\ \ 
a39 

Wt V. Elhinol 

F i g . Y. Water - ethanol. Topflux in afhankelijldieid van de samenstelling bij 0,39 ata, 
1,03 ata - glazen kookvat- 5,0 ata, 9,8 ata, 20,8 ata en 44,Y ata - roestvrij stalen druk

vat. Az = azeotroop bij 1,03 ata. 
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De afhankelijkheid van de verhouding van de maximale topflux in binaire 
systemen tot de topflux inwater bij dezelfde druk is voor de lagere aUfatische 
alcoholen weergegeven in f ig . 8. Maximale verhoudingen tussen 2,3 en 3,1 
treden voor alle onderzochte systemen op bij betreldcelijk lage drukken tussen 
1 en 6 ata. Bij hogere druldcen tussen 20 en 50 ata bedragen de verhoudingen 
2,0 ± 0,1 voor alle systemen. 

Voor een overzicht van de resultaten aan in geringe mate onderkoelde 
mengsels bij druldcen van 50 - 165 ata wordt naar de literatuur verwezen. 
Het verloop van de topflux wordt oolc nu door de gunstige invloed van de toe
voeging van een organische component aan water, door de onderkoeling en 
door de relatie van Cichelli en Bonilla bepaald. 

3.6 

^l^Pentan >l 

} 

f / *k 
l-9utanol 

f / P-^. 

* / / ^ 
l-Propano O 

f / P-^. 

* / / ^ ni 0 11 p 
j /Ethanol 

if 

1 
I . . . . 1 ) 1 1 

• O 10 20 30 40 60 

• p (ata) 

Fig . 8. Water - ethanol (a), toaier - l-propanol(o), water - 1-butanol (•) en water -
1-pentanol (•). Verhouding van maximale topflux aan binaire mengsels tot overeen

komstige waarde aan water in afhanlcelljldield van de druk. 

6. WARMTEOVERDRACHT AAN LOKAAL KOKENDE MENGSELS 
BIJ ATMOSFERISCHE DRUK 

Zowel bij koken als bij lokaal koken {met vrije convectie) bli jkt een hogere 
maximale warmteoverdracht in mengsels van geschikt gekozen samenstelling 
samen te gaan met een geringere rechtstreekse dampontwikkeling aan de ver
warmingswand. Bij voldoend sterke onderkoeling condenseren de (kleine) 
dampbellen na initiële groei direct aan de wand (dus zonder deze los te laten), 
zodat de verdampte fractie G dan gelijk is aan nul. 

Dit belangrijke effect vergroot de mogelijkheid tot praktische toepassing 
van binaire vloeistofmengsels als koelmedium in warmtewisselaars en hetero
gene kernreactoren aanzienlijk, omdat de bij koken (vooral op een relatief 
grote verwarmingswand) optredende uitputting van de vluchtigste component 
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in de omgeving van de wand (veroorzaairt door afvoer in de opstijgende damp
bellen) door toepassing van lolcaal koken kan worden vermeden. 

Als voorbeeld kunnen de resultaten aan water en aan 1,5% 1-butanol res-
pektievetijk 4,1% methylethylketon in water dienen (fig. 9). Bij atmosferische 
druk bli jkt de maximale overdracht in deze mengsels voor het gehele onder-
koelingstraject van 0-100 °C 50% hoger te liggen dan die aan water bij gelijke 
onderkoeling. De topflux aan de mengsels loopt bij een onderkoeling T-Tq van 
90 Oc (dus bij een vloeistoftemperatuur Tq van enlcele oC) op tot 350 cal sec"! 
cm-2; (jit ig het twintigvoudige van de waarde in bij atmosferische druk kokend 
water en het viervoudige van de maximaal bereikbare warmteoverdracht aan 
kokend water, die bij een druk van 75 ata optreedt, zie par. 4-8. Op geoxy-

Flg . 9. Water, 1,5% 1-butanol en 4,1% methylethylketon. Topflux voor lokaal koken met 
vr i je convectie bij atmosferische druk ln afhankelijkheid van de onderkoeling. T = kook¬
punt (100 °C voor water, 97 "C voor 1,5% 1-butanol en 89 °C voor 4,1% methylethyl
keton) en = vloeistoftemperatuur op 5 cm afstand van het midden van de platina
draad. Beide rechten voldoen aan de empirische vergelijking; " (topflux bij onderkoe
ling) = { 0 , 0 9 ( r - T Q ) + 1}(topflux bij koken)". B i j willekeurige constante onderkoeling is 

de topflux van de mengsels 50% hoger dan van water. 

deerde nichroomdraden worden in al deze gevallen nog hogere topfluxen be
reikt. 

Aanvullende experimenten aan de genoemde mengsels in lokaal koken met 
gedwongen convectie dienen nog te worden uitgevoerd. Dit geval is in tech
nisch opzicht het belangrijkste, omdat daarbij de hoogste topfluxen worden 
bereikt en omdat dit bij een stationaire temperatuurverdeling in de vloeistof
massa kan geschieden. Carne heeft inmiddels reeds de topflux van tolueen -
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aceton mengsels op een elektrisch gestookte verticale roestvrij stalen ver
warmingsbuis onderzocht. Voor snelheden van 0-5 m sec"! was de topflux in 
mengsels met 50-80% aceton 15% hoger dan in aceton en 53% hoger dan in 
tolueen bij constante onderkoeling (O, 20, 40 en 60 oc). 

7. WARMTEOVERDRACHT AAN KOKENDE MENGSELS 
MET EEN NIET-VLUCHTIGE COMPONENT 

Samuel heeft - naar aanleiding van waargenomen reversibele verminderin
gen van de in het water van stoomlcetels opgeloste zouten (voornamelijk fos
faten en silicaten) bij stijging van de warmtestroomdichtheid of de druls-me-
tingen verricht aan kokende verdunde zoutoplossingen in water. De topflux 
van elektrisch gestookte, verticale platinadraden bleek in het onderzochte 
traject toe te nemen bij stijgende ionenconcentratie. Zo bedroeg bijvoorbeeld 
de winst bij toevoeging van keukenzout; 40% voor een zoutconcentratie van 
0,017 Mol r ^ , 50% voor 0,034 Mol T ^ , 100% voor 0,068 Mol 1"! en 105% voor 
0,17 Mol 1-1. Een verhoogde zoutconcentratie ontstaat in een vloeistoflaagje 
rond de draad, omdat slechts zuiver water verdampt; het kan zelfs voorko
men, dat het oplosbaarheidsprodukt van de zouten wordt overschreden en deze 
aan de wand neerslaan. De afmeting van de dampbellen bij loslaten was k le i 
ner dan in zuiver water, zie voor verlclaring par. 10. 

8. THEORETISCHE GROEISNELHEID VAN EEN DAMPBEL IN EEN BINAIR 
VLOEISTOFMENGSEL MET CONSTANTE OVERVERHITTING 

Voor de straal r van een vr i je , bolvormig groeiende dampbel in een onein
dig volume van een binair vloeistofmengsel met constante oververhitting 6 
geldt, na het initiële stadium, de asymptotlsche benadering: 

r = C^f = C-,5t ^ l y n ' L — ( 1 ) 
TT/ Po . ' ^ ' 

c \D/ G 

d.w.z. de belstraal en de groeisnelheid dr/dt zijn minimaal als de grootheid 
t\T/G, die sterk van de concentratie afhangt, een maximum vertoont. For
mule (1) is door Van Stralen afgeleid uit de theorieën van Scriven en Bruijn. 
In het bijzondere geval van een zuivere vloeistof is AT = O (en D = °°), waar
door (1) vereenvoudigt tot de door Forster en Zuber en door Plesset en Zwick 
reeds eerder afgeleide formule. 

In de afleiding van (1) voor zuivere vloeistoffen is gebruik gemaakt van de 
overweging, dat de voor de verdamping benodigde energietoevoer naar de bel
wand plaatsvindt via warmtegeleiding door een dunne grenslaag (energiebalans 
van Bosnjakovic, experimenteel bevestigd door Prüger) . Formula (1) voor 
mengsels wordt in feite verder bepaald door thermodynamisch evenwicht aan 
de belwand en de vertragende invloed van de (langzame) diffusie van de vlucht-
tigste component naar de bel. Men kan (1) toepassen op de groei van bellen in 
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kernkoken, die een verwarmingswand hebben losgelaten, daar de oververhit
ting 6 in de vloeistofmassa in een kookvat volgens Jakob overal dezelfde 
waarde heeft (in de regel enlcele tienden °C). 

9. INITIËLE GROEI VAN DAMPBELLEN AAN EEN VERWARMINGSWAND 

De aanvankelijk, snelle groei van dampbellen aan een verwarmingswand 
wordt bepaald door de formule: 

die door Van Stralen is afgeleid door de periodieke vorming van dampbellen 
op een kern (dampbelzuil) op te vatten als een relaxatieverschijnsel van de 
temperatuur van de meegevoerde oververhitte grenslaag. Voor alle (twintig) 
onderzochte bellen bedraagt b = 0,70, C-^ heeft dezelfde betelcenis als in (1), 
0 is de initiële wandoververhitting (in de regel van de orde van 10 °C). For
mule (2) is in overeenstemming met de initiële groei van alle bestudeerde 
bellen, zowel in mengsels als in water. 

Interessant is, dat (2) ook meteen de belgrootte op het moment van los
laten i-^ voorspelt: 

Deze formule bevat geen voorlceursrichting; op platinadraden zijn bellen aan 
zogenaamde "samengestelde kernen" in bepaalde mengsels waargenomen, die 
de onderkant van de draad loodrecht verlaten en pas daarna omhoogstijgen 
onder invloed van de opwaartse kracht (zie fign. 16-2 en 16-4). Voor samen
gestelde kernen (waarvan de bellen elkaar beïnvloeden) moet 0 in formule (3) 
worden vervangen door de gemiddelde waarde 0 = 0,53 0. Opgemerlct dient 
nog te worden, dat het exponentiële verloop van de plaatselijke oververhitting 
van de grenslaag in de omgeving van een kern overeenstemt met de experi
mentele resultaten van Moore en Mesier en van Madsen, die gebruik maalcten 
van een "snel" thermo-element, waarvan een draad is vervangen door een 
dunne opgedampte metaallaag met een dikte van slechts enlcele microns. Er 
bestaat een principieel verschil in opvatting tussen Moore en Mesier en de 
meeste andere auteurs (o.a. Madsen en Van Stralen) over de interpretatie van 
de gemeten plotselinge temperatuurdalingen als gevolg van de snelle initiële 
belgroei aan de wand. Volgens Moore en Mesier en Rogers en Mesier ver
dampt een dunne grenslaag aan de voet van de bel rechtstreeks, volgens de 
anderen dient deze grenslaag slechts als medium, dat eerst de warmte tijde
l i jk opneemt en daarna aan de bel doorgeeft; dat wi l zeggen: in eerste instan
tie vindt de warmteoverdracht vr i jwel volledig aan de vloeistof plaats en pas 
daarna volgt dampvorming. Dit was oolc het oorspronlcelijke standpunt van 
Jalcob. 

De fysische betekenis van de factor b in de formules (2) en (3) volgt uit de 
definitie: de bel aan de wand wordt opgevat als een bolsegment met hoogte 
2br. Als gevolg van de radiale convectie wordt het contactoppervlalc {2ïïr.2br 

r = bC-^Q e (2) 

(3) 
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= 4ïïbr^) damp-vloeistof aan de belwand omgeven door een verhitte grenslaag, 
die oorspronlcelijk aan de verwarmingswand kleefde en waarin de bel is ont
staan. De contacthoek a, die de bevochtiging karakteriseert, hangt met b 
samen volgens: 

2ör - r „ ,„ 
cos a = = 0,40, 

dus a = 650 , goede overeenstemming met experimentele resultaten, zie de 
fign. 15 en 16. 

Het hier voorspelde meeslepen van een volledige verhitte grenslaag door de 
aanvankelijk snel groeiende bel is inmiddels rechtstreeks aangetoond met be
hulp van Schlierenopnamen door Hsu en Graham, Brauer en Semeria. Grigull 
nam waar, dat dampbellen in water, kokend op kwik, een kwikhuid meesleep
ten, die later terugviel. 

10. FYSISCHE BETEKENIS VAN AT/G 

De vertraagde groei van dampbellen bij bepaalde concentraties van binaire 
mengsels met een vluchtigste component is het eerst door Van Wijk voorspeld 
(fig. 10). Doordat de vluchtigste component in grotere concentratie (massa 
fractie j)) in de dampbel aanwezig is dan in de achterblijvende vloeistof aan de 
belwand (fractie :v), isx<XQ, de uitgangssamenstelling. Hierdoor is het 
dauwpunt van de damp verhoogd met een bedrag 

AT = ny) - T{XQ) = T{x) - T(XQ) . (4) 

Indien G de verdampte fractie van de oorspronkelijke vloeistof voorstelt, geldt 
voor voldoend kleine waarden van XQ, dat: 

evenredig is met XQ en onafhankelijk van G (meetkundige afleiding in f ig . 10). 
LT/G vertoont een maximum bij een kleine waarde van XQ, daar AT = O in een 
zuivere vloeistof en in de azeotropische samenstelling, want in beide geval
len is y = x. Zie verder formule (1) en f ig . 4. Men kan kort samenvatten: 
de vertraagde belgroei in mengsels is een gevolg van de vermindering van de 
vloeistof oververhitting & met de dauwpuntsverhoging AT. Volgens de formules 
(2) respectievelijk (3) wordt ook de initiële groei bij dezelfde vloeistofsamen
stelling verminderd, evenals de loslaatgrootte. 

Uit de toenemende relatieve vluchtigheid van de alcoholen bij opklimmend 
aantal koolstof atomen per molecuul volgt, dat de maximale AT/G bij dalende 
concentratie van de organische component optreedt, zie formule (5) en f ig . 5. 
Bij 0,35% 1-octanol (tabel 1) is AT klein ten opzichte van ö (fig. 10), daar het 
azeotrope kookpunt slechts enkele tienden °C onder dat van water ligt, zodat 
de maximale topflux, na aanvanlcelijke stijging tot bij 1-pentanol nu weer is 
gedaald (par. 14). 
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F i g . 1 0 . EvenTOchtsdiagram (bij constante druk) voor een niet-ideaal binair systeem 
met minimum kookputit. Samenstelling: De massafractie van de vluchtigste component 
wordt aangeduid door: In de (oververhitte) vloeistofmassa, x aan de belwand, y in de 
damp. De evenwlchtsconstante van de vluchtigste component K(x) =y/x. Temperatuur: 
T(x^) = kookpunt van de vloelstofmassa; T(x) = kookpunt van de vloeistof aan de bel
wand; T(y) = dauwpunt van de damp in de bellen; T(y) = T{x); A T = T(x)-T{Xo); S = 
oververhitting van de vloeistofmassa; A T = 5 - A T ; A 2 / & is volgens formule (5) voor 
voldoend kleine waarden van de verdampte massa fractie G onafhankelijk van G . 
Grafische methode: UitXo = {1 + (K-1)G}X volgt de zogenaamde hefboomrelatie: C A : ; B C 
= G : (1 - G ) , voor kleine G wordt dit C A : B A = G : (1 - G ) , waaruit volgt, dat B P = A T / G . 
Dit levert een grafische methode om de concentratie van minimale belgroei ln meng
sels te bepalen uit de evenwlchtsgegevens. Het diagram kan ook gebruild worden voor 

molaire fracties ln plaats van massa fracties. 

In het geval van zoutoplossingen (Samuel, zie par. 7) moet AT geïnterpre
teerd worden als de extra verhoging van het kookpunt van de vloeistof aan de 
belwand (met hoger zoutgehalte) ten opzichte van dat van de vloeistofmassa. 
De formules (1), (2) en (3) behouden ook in dit geval geldigheid. Daar nu y = O, 
vereenvoudigt (5) tot: 

11. LOS LAAT-MECHANISME 

Op "enkelvoudige" kernen (bellen beïnvloeden elkaar niet omdat de onder
linge kernafstand groot is in ver gelijking tot de belstraal bij loslaten) wordt de 
grootte bij afsnoeren bepaald, doordat de opwaartse kracht (evenredig met r^) 
bij groeiende belstraal op zeker moment groter wordt dan die van de opper
vlaktespanning (evenredig met r ) . Dit gebeurt bijvoorbeeld bij bellen in water; 
bellen, die aan de onderzijde van een ronde draad ontstaan, kruipen eerst 
langs het oppervlak omhoog, om uiteindelijk toch ook aan de bovenkant los te 
laten (fig. 16-1). 
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Voor "samengestelde" kernen (kernalstand van dezelfde orde van grootte 
als de belstraal) moet een ander mechanisme verantwoordelijk zijn voor het 
afsnoeren van de kleine bellen, die de draad steeds loodrecht verlaten; mis
schien het effect van Marangonl, dat reeds bijna een eeuw bekend is, en kort
geleden weer in de belangstelling is komen te staan door onderzoek van Zui-
derweg en Harmens aan destillatiekolommen. In zogenaamde "positieve" sys
temen (zoals water - 1-butanol en water - methylethylketon voor concentra
ties van de organische component beneden de azeotroop) heeft de vluchtigste 
component de laagste oppervlaktespanning. In de vloeistof tussen twee nabu
rige dampbellen zal de vluchtigste component sterker uitgeput worden, waar
door de plaatselijke oppervlaktespanning aan de belwand daar is gestegen. 
Langs de belwand heerst dus een oppervlaktespanningsgradiënt met als gevolg, 
dat het gedeelte, dat aan de naburige bel grenst zich samentrekt, zodat vloei
stof tussen de bellen toestroomt ensamenvloeienwordt verhinderd. Deze ver
minderde neiging tot samenvloeien treedt volgens Hovestreijdt in water - 1-
butanol het sterkst op in 1,5% 1-butanol en is bijvoorbeeld ook in 6% 1-butanol 
nog aanzienlijk (zie f ig . 16) in tegenstelling tot een zuivere component 
(fig. 15). Volgens dezelfde auteur treedt dit verschijnsel ook op aan de voet 
van naburige dampbellen aan de verwarmingswand en worden de bellen daar
door vroegtijdig afgeknepen. 

Ook in (lokaal kokende) zuivere vloeistoffen komen bij voldoend stei'ke on
derkoeling bellen voor, die de draad loodrecht, dus soms vertikaal naai- be
neden, verlaten. Indien de opvatting van Elllon (bel groeit aan de voet en con
denseert gelijktijdig aan de bovenzijde van het bolsegment) juist is , zal de 
oppervlaktespanning a aan het van de draad verwijderde (koude) deel van de 
belwand het grootst zi jn en daar contractie optreden. Een andere verklaring 
van het vroegtijdig loslaten van bellen op samengestelde kernen wordt door 
Griff i th gegeven: de traagheid van de toestromende vloeistof stuwt de bel 
voorwaarts en snoert deze van de wand af. 

12. EXPERIMENTELE OPSTELLING TER BEPALING VAN DE GROEISNEL
HEID VAN DAMPBELLEN IN KOKENDE VLOEISTOFFEN MET BEHULP 
VAN SNELLE FOTOGRAFIE 

Een Fairchild HS 101 filmcamera voor 30 m 16 mm f i l m werd gebruikt bij 
een beeldfrequentie van 6000 sec"! (fig. 11). De gloeidraad van een over
spanningslamp werd in het brandpunt van een parabolische reflector geplaatst. 
De bundel evenwijdige lichtstralen werd door een positieve lens gefocusseerd 
en opgevangen op een vertikaal matglas, dat zich dicht achter de platinadraad 
en een 2 mm schaalverdeling bevond. Het contrast tussen de omtrek van bel
len en hun omgeving is bij tegenlicht maximaal, vanwege totale reflectie. 
Voor- en achterzijde van het kookvat waren voorzien van planparallelic glas¬
vensters. De vloeistof werd aan de kook gehouden door verwarming met een 
constant vermogen van een elektrische kookplaat. De constante warmte
stroomdichtheid in kei'nkoken op de platinadraad werd gekozen op 11 calsec"! 
cm"2. Een metalen scherm onder de schaalverdeling voerde van de bodem 
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Fig . 11. Experimentele opstelling voor het filmen van dampbellen. Fa irchl ld-camera 
(beeldfrequentie tot 8000 sec-1) op statief, overspanningslamp in parabolische ref lec
tor met convergerende lens voor tegenlicht. Kookvat voorzien van koeler, schaalver
deling en matglas achter de platina verwarmingsdraad. De bodemverhitter van het 
koolcvat is op een slede met fijnregeling geplaatst in verband met de optische instelling. 

opstijgende hinderlijke bellen langs de achterzijde van het matglas. De tem
peratuur van de vloeistof werd gemeten met een geijkte kwikthermometer, de 
oververhitting met een geijkt koper constantaan thermoëlement. 

De betrekkelijk kleine dampbellen kunnen bij benadering worden beschouwd 
als omwenteUngsellipsöiden. De straal r van een bol met gelijk volume wordt 
berekend uit: 

r = {aHy , (7) 

indien a respectievelijk b de horizontale en de verticale halve as voorstellen. 
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13. EXPERIMENTELE RESULTATEN EN VERGELIJKING MET DE THEORIE 

13.1. Vrije bellen ^ 
1. Water: = 0,115 cmsec"^ voor ö = 0,36 OQ, dus = 0,32 cmsec'^OQ-l. 
2. 4,1% methylethylketon: C2 = 0,06 cru sec"2 voor ö = 0,95 "c. 
3. 1,5% 1-butanol: C2 = 0,025 cm sec-| voor 8 = 0,14 °C. 
4. 6,0% 1-butanol: Cg = 0,065 cm sec-i voor ö = 0,31 «C. 

Fig . 12. Water - 1-butano^. Experimentele en theoretische-volgens formule ( l ) - g r o e l -
co'éfficlënt C2 uit r = C^tz voor vr i je dampbellen bij de gemeten vloelstofoververhltting 
Ö (0,36 oc ln water en 0,14"C ln 1,5% respectievelijk 0,31 °C in 6,0% 1-butanol) en v e r 
houding tot de waarde in water. De damvpuntsverhoging per eenheid van verdampte 
fractie AT/G vertraagt de belgroei ln mengsels. Een minimale belgroei treedt als ge
volg daarvan— en volgens (1) van de afname van de verdampingswarmte X bij toenemen
de fractie van de vluchtigste component — op ln 1,5% 1-butanol, waarbij de topflux een 

maximum vertoont. 

Deze waarden komen zeer goed overeen met de theoretische formules (1), 
(2) en (3). Het samengaan van een maximale topflux in 4,1% methylethylketon 
en 1,5% 1-butanol met minimum belgroei (zowel initiële als na loslaten) en 
minimum belstraal bij afsnoeren is hiermede experimenteel aangetoond. 

13.2. Afwijkende groei 
De belgroei in mengsels hangt samen met de gemiddelde relatieve afstand 

tot, de grootte van en het aantal naaste buren. Vermindert de belbezetting in 
de directe omgeving, dan vindt verhoogde diffusie van de vluchtigste compo-
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nent naar de belwand plaats bij gestegen lokale oververhitting, zodat de bel 
sneller groeit (zie fign. 13 en 14). 
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Fig . 13. 6,0% 1-butmtol. Groelkrommen van dampbellen, ontstaan op dicht Wi elkaar 
gelegen Icernen (zie fig. 16-4, rechts). Oververhitting van de draad O = 24 0C; 0 = 13 oC 
(bepaalt de snelle Init iële groei aan de wand), van de vloeistof Ö = 0,31 oC (bepaalt de 
langzame groei na loslatai). Groeikromme voor vr i je bellen. Afwljlcende groei hangt 
samen met de gemiddelde relatieve afstand tot de grootte van het aantal naaste buren. 

Dit wordt toegelicht in fig. 14 aan de hand van bel b. 

14. VERBAND TUSSEN MAXIMALE TOPFLUX IN KERNKOKEN 
EN MINIMALE BELAFMETINGEN IN MENGSELS 

Behalve vrije convectie, die ook in het traject van kernkoken neerkomt op 
een aanzienlijk deel van -de totale warmteoverdracht, treedt een extra b i j 
drage op tengevolge van de faseovergang aan de wand. Een dampbelzuil be
tekent een periodieke storing van de grenslaag, waardoor (behalve het recht
streekse warmtetransport door verdamping) koudere vloeistof toestroomt en 
aan de wand wordt opgewarmd. De geringere werking van kleinere bellen in 
mengsels wordt (althans gedeeltelijk) gecompenseerd door een hogere beUre-
quentie. De topflux wordt bereikt indien plaatselijk een overbezetting (dichte 
paldcing) van massaal samenvloeiende bellen ontstaat, die filmkoken veroor
zaairt. hl 4,1% methylethyUceton en 1,5% 1-butanol, bijvoorbeeld, vindt deze 
overgang bij een veel grotere kerndichtheid met kleinere bellen aan de wand 
(dus hogere topflux) plaats, dan in water, te rwi j l bovendien het samenvloeien 
wordt bemoeilijkt. Op dezelfde wijze kan men ook de aanvankelijke toename 
van de warmteoverdracht bij stijgende druk verklaren. 
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Fig . 14. 6,0% 1-butanol. Groei van bel b uit fig. 13. De 2 mm schaalverdeling is zicht
baar onderaan foto's 1 en 2. Foto 1 = filmbeeld nr. 1; 2 = nr. 189; 3 = nr. 240; 4 = nr. 
2Y8; 5 = nr. 326; 6 = nr. 383. Beeldfrequentie 6000 sec-1. Op filmbeeld nr 0 is de bel 
nog julst niet te zien. Foto's 1-2: bel b groeit na loslaten volgens r = 0,065 ti 3-4: 
snellere groei als gevolg van een geringere dichtheid van (bovendien Ideine) bellen ln 

s t i jgere ' ' enS^7'" l f f ' ' ' '^ ' ' ' ' '^° lh 'd'' j r o n d o m de bel za l 

groeiweer vertraagd.. 



F i g . 15. Kernkoken van water onder atmosferisehe druk. Reeks van opeenvolgende 

bellen volgt^ult vergelijking van beelden 28 tot en met 32. Onder de draad bevindt zich 
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Fig . 16. Water - methylethylketon en water - l-btitanol. Foto's die de geringere bel-
afmetlngen in 4,1% methyletliyllreton (2) en in 1,5% (3) en 6,0% 1-butanol (4) in verge
lijking tot water (1) Illustreren. Aan de voet van de foto's Is de 2 mm schaalverdeling 

zichtbaar. 

15. FILM 

De eerste twee gedeelten van de f i l m geven o.a. de snelle initiële vorming 
en de langzame nagroei van vrije dampbellen weer op een platinadraad in wa
ter en in 4.1% methylethyllceton bij constante warmtestroomdichtheid (11 cal 
sec "1 cm"2) in het traject van kernlcoken. De geringere afmetingen in het 
mengsel vallen duidelijk op; een factor drie in de beldiameter betekent een 
factor zeven en twintig in het belvolume! De beeldfrequentie bij de opname 
bedroeg 6000 sec"l, bij projectie met 20 beelden sec"! bedraagt de vertra-
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ging 300 keer. Onder de draad bevindt zich een 2 mm schaalverdeling; de l i 
neaire vergroting op het projectiescherm bedraagt ruwweg een factor 100 in 
vergelijking tot de werkelijke afmetingen, de oppervlaktevergroting is dus ge
l i jk aan 10.000. 

Het slot geeft de toenemende kerndichtheid op de draad in kernkoken weer 
en de overgang naar filmkoken (zeer grote bellen) in ethanol bij geleidelijk 
stijgende warmtestroomdichtheid. Massaal samenvloeien van bellen bij het 
bereiken van de topflux, oscillaties rond de bolvorm, enzovoort, treden op. 
Nu bedroeg de beeldfrequentie 3000 sec"!. In dit overzicht moet men genoegen 
nemen met de figuren 15 en 16. 

Het grootste deel van het onderzoek aan binaire mengsels is door de auteur 
verricht in het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouw
hogeschool te Wageningen, aanvanlcelijk op initiatief van Prof .Dr . W.R.van 
Wijk. Op grondslag van de parn. 9 en 14 heeft de auteur (thans verbonden aan 
de Sectie Warmtetransport van de Technische Hogeschool te Eindhoven) in
middels de topflux in binaire mengsels exact kunnen berekenen, in kwantita
tieve overeenstemming met de experimentele waarden. 

SYMBOLEN EN FORMULES 

Warmteoverdracht 

wandoppervlalc (cm^); 
warmtestroom = energie per tijdseenheid (cal sec"l); 
warmtestroomdichtheid = energie per t i jds- en oppervlakte-een
heid (cal sec"l cm"2); 
maximale warmtestroomdichtheid in kernkoken (cal sec"l cm'2) ; 
kookpunt vloeistof ( ^ C ) bij druk/» (meestal 1 atmosfeer = 1.03 ata, 
1 ata = 1 kg*cm"2); 
T + 0 = wandtemperatuur ( ° C ) ; 
oververhitting van de wand C^C); 
maximale oververhitting van de wand in kernkoken ( ° C ) ; 
warmteoverdrachtscoëfficiënt (cal sec"l cm"2 0C"1); 
oververhitting van de vloeistofmassa ( ° C ) . 

Lokaal koken 

= { 0 + {T - TQ}} + TQ = 0* + T O ( ° C ) ; 

(2'w)max = ©max + ^0 = ©max + ï'; de maximale wandtemperatuur in lokaal 
koken is onafhankelijk van TQ ( ° C ) ; 

TQ = temperatuur van de vloeistofmassa,-TQ (°C); 
T- TQ = onderkoeling van de vloeistofmassa ( ^ C ) . 

Binaire mengsels 

XQ = massa fractie van de vluchtigste component in de vloelstofmassa; 
X = massa fractie van de vluchtigste component in de vloeistof aan de 

belwand; 

A 
1 
q/A 

(^M)max = 
T 

^w 
0 
®max 
h = q/AQ = 
6 
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y = massa fractie van de vluchtigste component in de damp in de bel; 
T{XQ) = kookpunt van de vloeistofmassa (°C); 
T{x) = kookpunt van de vloeistof aan de belwand (°C); 
T{y) = dauwpunt van de damp in de bel (^C); 
T{x) = T{y) (OC); 
T{XQ) + 5 = temperatuur van de oververhitte vloeistofmassa (^C); 
K{x) = y/x = evenwlchtsconstante van de vluchtigste component; 
G = verdampte massa fractie; 
AT = T{x) - T{XQ) = verhoging van het dauwpunt van de damp in de bel 

(OC); 
AT/G = dauwpuntsverhoging per eenheid van verdampte fractie, is onaf-

kelijk van G (OC); 
XQ = Gy + {1-G)x =f^l+-{K-l)G X. 

Dampbelgroei 

In zuivere vloeistoffen wordt de belgroei van vrije bellen (na loslaten) bepaald 
door ö, in mengsels door ö en AT/G. 
r = belstraal (cm); ri bij loslaten op tijdstip ti; 
C]̂  = groeiconstante (cm seca^oc-l); 
Cg = groeicoëfficiënt (cm secs); 
t = t i jd , gemeten vanaf initiële vorming van de bel (sec); 
Pl = vloeistofdichtheid (g cm~3); 
P2 = verzadigde dampdichtheid (g cm-3); 
k = warmtegeleidingsvermogen vloeistof (cal sec~l cm~l oc"!); 
c = soortelijke warmte vloeistof (cal g" l oc"!); 
a = k/cpi = temperatuurvereffeningscoëfficiënt vloeistof (cm^ sec ' l ) ; 
X = latente verdampingswarmte (cal g" l ) ; 
cr = oppervlaktespanning (erg cm~2); 
D = diffusieconstante van de vluchtigste component in de minder 

vluchtige (cm2 sec"l). 

Numerieke waarden 

Voor water onder atmosferische druk en bij de verzadigingstemperatuur T = 
100 Oc bedraagt: = 0,95858 g cm-3, pg = 0,000598 g cm-3, k = 0,00163 
cal sec-1 cm-1 oc-1 , c = 1,00697 cal g"! oC"!, « = 0,00169 cm2 sec ' l , \ = 
538,7.cal g"! en ff = 58,9 erg cm"2. De diffusieconstante van 1-butanol in wa
ter bij 97 Oc, het kookpunt van 1,5% 1-butanol (zie tabel 1) bedraagt 
9,9 X 10-6 sec ' l ; e = 2,718... (grondtal natuurlijke logarithmen). 
Eenheden 

Energie: 1 joule = 1 J = 0,239 cal. 
Warmtestroomdichtheid: 1 J sec ' l 1 -̂2 = i .̂ yatt m"2 = 1 Wm-2 = 0,239x10-4 
cal sec-1 cm-2. 
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DE B E R E I D I N G V A N K U N S T S T O F F E N U I T G A S V O R M I G E 
K R A A K P R O D U K T E N V A N S T E E N K O O L E N A A R D O L I E 

door 

Dr. I r . D.Thoenes j r . 

De chemische technologie is een techniek die zich bedient van chemische 
processen, processen dus, waarbij de ene stof in de andere wordt omgezet. 
Men spreekt juist dan van chemische technologie als deze omzetting wordt uit
gevoerd met het doel om stoffen te verkrijgen die voor ons meer waarde heb
ben dan de grondstoffen. De chemische technologie is dus geen wetenschap 
maar een techniek; zij maakt evenwel gebruik van technische en andere we
tenschappen. 

De oudste vorm van chemische technologie, die nog alt i jd een van de be
langrijkste is, is de fabricage van materialen die geschikt zijn om gebruiks
voorwerpen van te maken. Voordat deze technologie bestond was de mens 
aangewezen op natuurlijke materialen. Hiertoe kunnen we een aantal plant
aardige materialen relcenen zoals hout en vezelachtige planten, bijv. riet, 
enige dierlijke materialen zoals huiden en hoorn, en ten slotte het anorganisch 
materiaal steen. Deze periode in de geschiedenis van het mensdom wordt dan 
ook de steentijd genoemd. 

Een nieuw tijdperk wordt gerekend te beginnen met de eerste bereiding van 
brons uit een koper houdend erts. Met deze oudste chemische technologie be
schikte de mens over een synthetisch materiaal. 

Later volgden er meer: Andere metalen zoals ijzer en zilver werden uit 
hun ertsen afgescheiden, daarnaast werden keramische produkten zoals bak
steen en aardewerk gefabriceerd uit klei en zand. Deze processen waren mo
gelijk door het gebruik van hout als brandstof resp. als reductiemiddel. 

Ook op organisch gebied bestaat een oude chemische technologie, namelijk 
de bereiding van papier en het looien van huiden tot leer. De chemische reac
ties beperken zich hierbij weliswaar tot de begeleidende stoffen, de chemische 
structuur van de materialen zelf b l i j f t praktisch ongewijzigd. 

De eerste nieuwe organische materialen dateren pas uit de vorige eeuw. 
Bekende voorbeelden zijn nitrocellulose, acetylcellulose en gevulcaniseerde 
rubber. Steeds dienden hierbij materialen met ketenvormige moleculen, af
komstig uit de levende natuur, tot grondstof. Want organische materialen, 
natuurlijke zowel als synthetische worden steeds gekenmerkt door een poly
mer e structuur. 

De chemische technologie maakte een grote stap vooruit toen de mogelijk
heid werd gevonden om organische materialen te synthetiseren uit produkten 
uit de.aardbodem,,namelijk uit de fossiele brandstoffen. Tegenwoordig zijn de 
koolstof-atomen, als element voor organische materialen, in veel grotere 

Naar een voordracht gehouden voor de Konlnldijke IVIaatschappij voor Natuurkunde 
"DUigentia" tq 's-Gravenhage op 25 januari 1965. 
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hoeveelheden beschikbaar in de vorm van de fossiele brandstoffen dan in de 
vorm van produlden uit de levende natuur. 

Vanwaar die belangstelluig van de mens voor organische materialen, kan 
men zich afvragen. Het antwoord hierop is eigenlijk niet eenvoudig. In de 
eerste plaats is de mens natuurlijk gewend aan een aantal organische materi
alen uit de levende natuur, zoals hout, rubber, leer en een aantal vezelachtige 
produlden, zoals wol en katoen. Het feit dat deze materialen een polymere, 
structuur hebben l i j l d mi j wezenlijker dan dat zi j uit koolstofverbinduigen be
staan. Het is immers in de eerste plaats de polymere structuur welke die 
aantrekkelijke fysische eigenschappen bepalen, die men kan samenvatten als 
soepelheid. Deze polymere structuur kan in principe ook verkregen worden 
met andere elementen dan koolstof, bijvoorbeeld silicium. Koolstof is echter 
in de vorm van fossiele brandstoffen in een meer reactieve vorm beschikbaar 
en ligt ook daarom meer voor de hand als element om polymeren van te ma
ken. 

De fossiele brandstoffen zijn naast energiebron onze voornaamste bron van 
organische chemicaliën. Een hele chemische industrie is indertijd gebaseerd 
geworden op steenlioolteer en een nog grotere industrie op de veelheid van 
koolwaterstoffen die de aardolieraffinaderijen voortbrengen. Uit het arsenaal 
van organische verbindingen dat zo ter beschikking kwam, werden de bouw
stenen gekozen voor de synthetische polymere materialen, de kunststoffen. 
De herkomst van de verschillende atomen die een kunststof vormen is soms 
haast niet meer na te gaan. 
Binnenkort zullen bijvoorbeeld de nylonmoleculen die in Nederland worden 
verwerkt uit atomen bestaan die zowel uit steenlwol als uit aardolie en aard
gas afkomstig zijn en daarnaast nog uit de atmosfeer. 

Er is echter een groep kunststoffen waarbij de chemische weg van mine
raal naar eindprodulct in principe betrekkelijk eenvoudig is, en hier wil ik het 
over hebben, Dit zijn de kunststoffen die slechts bestaan uit koolstof: en water
stof. Zi j worden vervaardigd door polymerisatie van onverzadigde koolwater
stoffen, die op hun beurt vrijkomen bij de pyrolyse (kraking) van fossiele 
brandstoffen. De gehele synthese omvat dus een pyrolyse en een polymeri
satie. In de eerste stap worden stabiele koolwaterstoffen uit de aardbodem 
afgebroken tot laagmoleculaire brokstukken, welke in de tweede trap aaneen
geregen worden tot stabiele polymeren. Het verschil tussen grondstof en eind
produkt is in de eerste plaats dat deze laatste een veel minder willekeurige 
samenstelling heeft. We hebben een bepaalde gewenste structuur verkregen 
en dus een zekere ordening aangebracht. Dit gaat ten koste van energie;de 
pyrolyse is altijd endotherm, we moeten een deel van onze brandstoffen ver
stoken om de ontleding tót onverzadigde koolwaterstoffen mogelijk te maken. 
Weliswaar komt bij de polymerisatie weer warmte v r i j , maar deze is van een 
te laag niveau om winbaar te zijn. 

Men kan zich op dit punt afvragen of de synthese van polymere koolwater
stoffen uit fossiele brandstoffen alt i jd via onverzadigde kraakproducten moet 
leiden. Dit is inderdaad de enige manier die op technische schaal wordt toe
gepast, maar er bestaat in principe nog een andere, namelijk door gebruik te 
maken van de synthese , van Fischer en Tropsch. Uit elke fossiele brandstof 
kan men via een watergas- of "reforming"-proces een mengsel van koolmo-
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noxyde en waterstof bereiden. Door toepassing van de juiste Icatalysator kan 
men uit dit mengsel bepaalde koolwaterstoffen synthetiseren, bijvoorbeeld 
benzine, dieselolie en paraffinewas. Het schijnt onlangs gelukt te zijn op de 
Technische Hogeschool van Karlsruhe om langs deze weg polymeren te ver
krijgen die uitsluitend uit koolstof en waterstof bestaan. Deze methode is in 
principe interessant, omdat men dan vr i jer is in de keuze van zijn grond
stoffen; men zou bijvoorbeeld methaan Icunnen gebruilcen. Het is echter moei
l i j k om een katalysator te vinden, die bij de lage temperaturen welke nodig zijn 
om polymeren te vormen, een mengsel van CO en Hg met een redelijke snel
heid omzet tot zuUce polymeren. 

Er is nog een methode die in principe tot polymere Icoolwaterstoffen leidt, 
namelijk uitgaande van diazomethaan. Deze verbinding polymeriseert spon
taan onder afgifte van stikstof (zie figuur 1). De reactie is van theoretisch 
belang omdat zo een in principe onvertalcte koolwaterstof ontstaat. De berei
ding van diazomethaan is echter omslachtig en te duur om in aanmerking te 
komen voor de technische fabricage van gewone plastics. 

Polyaddit ie 

C O + 2H2 > - ( - C H 2 - ) ^ - + H2O 

Fischer - Tropsch 

( - C H 2 ^ - + N2 

Diazomethaan - ontleding 

Fig . 1. Pr inc ip i ë l e routes naar polymere koolwaterstoffen. 

Voorlopig komt dus voor de synthese/van polymere koolwaterstoffen a l 
leen in aanmerking de polymerisatie van onverzadigde koolwaterstoffen, van
daar ook dat een in principe onvertakt alifatisch polymeer de naam "poly
etheen" draagt? (Wanneer men wil aanduiden dat het polymeer op een van bei-

CH2N2 
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de andere manleren gemaakt is spreekt men van "polymethyleen"). 
De fossiele brandstoffen die voor chemische syntheses worden gebruikt 

zijn steenkool, aardolie en aardgas. Met betrekking tot de bereiding van on
verzadigde Ifoolwaterstoffen vertonen deze drie evenwel grote verschillen. 

Bij het verhitten van steenkool komt de koolstof alt i jd voor het grootste 
deel in elementaire vorm v r i j (kooks). Dit komt doordat het uitgangsprodukt 
zeer koolstofrijk is. Vetkool is opgebouwd uit aromaat-clusters, bestaande 
uit een aantal geconjugeerde benzeenkernen (van de orde van 10) die slechts 
aan de omtrek substituenten dragen. Als onverzadigde koolwaterstoffen, die 
bij de verlMoksing vrijkomen, vindt men in de eerste plaats benzeen en nafta-
leen en daarnaast een Ideine hoeveelheid etheen. De etheenopbrengst bedraagt 
slechts ongeveer 0,1% van de gebruilde steenkool. Toch is het de moeite 
waard deze etheen te winnen en de eerste polyetheen die in Nederland werd 
gemaald was hierop gebaseerd. Het betreft hier echter bijprodukten van de 
kooksbereiding, het is niet mogelijk om steenlwol met een hoog rendement in 
bruikbare organische verbindingen om te zetten. 

Aardoliefracties hebben een veel geschiktere samenstelling als uitgangs-
produld van organische syntheses, het zijn immers praktisch verzadigde kool
waterstoffen. Wanneer men zwaardere aardoliefracties kraakt om lichte ben
zines te maken ontstaan aanzienlijke hoeveelheden etheen, propeen, butenen 
en butadiëen als bijprodukten. Tegenwoordig vraagt de fabricage van poly
etheen zulke grote hoeveelheden etheen dat op steeds grotere schaal zg. 
"straight run naphta" thermisch worden gekraakt met stoom op zoveel moge
l i j k etheen, waarvan de opbrengst 25-35% kan bedragen. Daarnaast ontstaat 
een bijna gelijke hoeveelheid propeen. De kraakbenzine is bijna een bijpro
dukt geworden; sprak men vroeger over "naphta-krakers", tegenwoordig 
spreekt men over "ethyleenfabrieken". Het in raffinaderijgas voorkomende 
ethaan, wordt evenals propaan op analoge wijze in etheen omgezet en wel met 
een belangrijk hoger rendement. 

Aardgas is voor de synthese van kunststoffen niet altijd een geschikte bron. 
Waar aardgas veel ethaan bevat zou men dit kunnen afscheiden en kraken tot 
etheen. Dit wordt, zover ik weet, nergens gedaan. Het Nederlandse aardgas 
bestaat echter grotendeels uit methaan, waardoor de chemische toepassingen 
voorlopig wel beperkt zullen blijven tot de bereiding van synthesegas voor de 
ammoniakfabricage. Methaan is relatief stabiel en daardoor weinig toeganlce-
l i j k voor organische syntheses. Een weg om uit methaan verbindingen met 
meer koolstofatomen te maken leidt via acetyleen, dat uit methaan ontstaat bij 
voldoend hoge temperaturen (1250°). Deze synthese heeft belangrijke techni
sche nadelen. Bij een hoog temperatuurniveau moet warmte worden toege
voerd, wat door indirecte verhitting niet goed mogelijk is. Men heeft de keuze 
tussen verhitting door middel van een elektrische vlamboog, wat duur is, of 
gelijktijdige verbranding, waardoor een verdund mengsel ontstaat van acety
leen met verbrandingsprodulden. De bereiding van acetyleen uit methaan 
wordt dan ook betrekkelijk weinig toegepast. Tenslotte is het ook nog niet ge
lukt om acetyleen te polymeriseren tot vaste koolwaterstoffen. De toepassin
gen in de kunststoffenindustrle liggen veeleer in de omzetting tot vinylchloride 
of styreen. 

Er zijn twee soorten onverzadigde koolwaterstoffen die voor polymerisatie 
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worden gebruikt: de alkenen (olefinen) en de alkaandiè'nen. Uit de eerste ont
staan verzadigde polymeren (polyolefinen) uit de tweede onverzadigde (poly-
diënen). 
De ontwildceling van deze twee polymerisatietechnieken is parallel verlopen, 
de methodieken waren oorspronkelijk geheel verschillend en ook de doeleinden 
waren verschillend. Het initiatieE tot de polymerisatie van dienen kwam voort 
uit de wens om natuurrubber na te maken, terwi j l de polymerisatie van olef i 
nen min of meer toevallig ontdekt is en een geheel nieuwe categorie van mate
rialen, de kristallijne polymeren, voortbracht. 

De ontdekking dat etheen polymer iseerbaar is tot verzadigde koolwaterstof
fen werd gedaan in 1933, op een laboratorium van de I . C . l . Het onderzoek had 
tot doel na te gaan of een additiereactie tussen etheen en benzaldehyde zonder 
katalysator onder druk kon verlopen, een idee van professor Michels uit Am
sterdam. Later bleek dat voor deze polyadditie toch de aanwezigheid van een 
katalysator was vereist. Sporen zuurstof leiden tot vorming van radicalen, 
die gedurende hun korte levensduur met grote snelheid olefinen kunnen ad
deren, waarbij het additieprodukt steeds het radicaalkarakter behoudt en ver
der addeert. Of op deze wijze lange ketens kunnen worden gemaakt hangt ken
nelijk af van twee dingen: relatieve stabiliteit van de radicalen en de snelheid 
waarmee deze met etheen reageren. Om deze laatste voldoend groot te maken 
zijn zeer hoge etheendrukken nodig, in het algemeen boven 1000 at, bij tem
peraturen van omstreeks 200° C. In de polyetheenfabrleken die volgens dit 
zgn. "hoge drulc-proces" werken wordt dit inderdaad verwezenlijkt en wel in 
een continue uitvoering. In een reactor wordt gecomprimeerde etheen samen
gebracht met een katalysator. Het polyetheen dat ontstaat lost waarschijnlijk 
in de flui"de etheenfase op.Dit mengsel wordt vervolgens geëxpandeerd, waar
bij ontmenging optreedt in een vloeibare polyetheenfase en een gasvormige 
fase die uit niet omgezette etheen bestaat. De verwezenlijking van dit proces 
vraagt meer werktuigkundige dan chemische prestaties! 

De polymerisatie van propeen en andere hogere olefinen is op deze wijze 
niet te verwezenlijken, de additiereacties verlopen met deze grotere mole
culen te langzaam. De polymerisatie van deze olefinen is pas mogelijk ge
worden door de toepassing van ionogene katalysatoren. 
Dit zijn verbindingen die zich in ionen kunnen splitsen waarvan er één met de 
dubbele band van het olefine kan reageren. Door herhaalde additie ontstaat 
een polymeerketen, die steeds aan één uiteinde het tegenion draagt. 
Ionische polymerisatie gelukte het eerste met Isobuteen, met een katalysator 
van het Friedel Crafts type. Hierbij addeert een waterstof-ion aan de dubbele 
band, waarbij een positief geladen tertiair-butyl-ion ontstaat, een carbonium-
ion dus. Dit is betrekkelijk stabiel, waardoor hoge polymeren kunnen ont
staan. Wanneer een H+-ion addeert aan etheen of propeen ontstaan geen hoge 
polymeren omdat deze alkyl-ionen onder deze omstandigheden niet stabiel ge
noeg zijn en gemiddeld weer ontleden voordat zij t i jd hebben gehad om veel 
olefinemoleculen te adderen. Bij deze zg. kationische polymerisatie heeft de 
groeiende polymeerketen de neiging om weer een H+-ion af te splitsen en 
daarmee zijn groei te beëindigen. 

EJen belangrijke ontdekking was de anionische polymerisatie, waarbij men 
dus èen ionenpaar gebruikt waarvan het anion met het olefinemolecuul rea-
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geei-t. Deze carbanionen kunnen stabielei' zijn, vooral als de tegenionen niet 
al te sterk elektroposittef zi jn. Het is de grote verdienste van Karl Ziegler 
geweest om een type van ioniserende verbindingen te vinden, dat aan deze 
eisen voldoet. Deze katalysatoren ontstaan bij reactie tussen een metaalallcyl 
en een halogenide van een overgangsmetaal. Een bekende combinatie is alu-
minium-triethyl en titaantetrachloride. Over de structuur van het complex is 
nog steeds discussie, zeker ecliter vormt een ethylgroep het anion terwij l de 
rest waarschijnlijk een complex kation vormt. Deze katalysatoren zijn buiten
gewoon reactief, ze kunnen etheen reeds bij atmosferische drulc met grote 
snelheid in hoge polymeren omzetten, (fig. 2). 

MR 

Katalysator 

CoH 2"4 

MH + C H , = C H - R M® i ^ C H g - C H g 

I n C 2 H 4 

MH + C H 2 = C H - C H a - C H g ) -
/ n 

M ^ C H 2 - C H 2 - ( c H 2 - C H 2 ^ 

Poly m e a r 

F ig . 2 Aalonlsche polymerisatie van etheen. 

Men beschikte hiermee dus over een heel andere techniek om polyetheen te 
maken dan het hogedruk proces. De technologische consequenties leken enorm, 
de kostbare hoge-druk techniek kon geheel worden vermeden. Men kr i jgt ech
ter niets voor niets, het werken met de zeer reactieve Ziegler-katalysatoren 
leverde enkele speciale problemen op. In de eerste plaats moest men deze 
verbindingen synthetiseren, wat mede door het pyrofore karakter van de me-
taalalkylen een speciale techniek vereist. Verder moeten alle grond- en hulp
stoffen bijzonder goed worden gezuiverd, omdat vr i jwel alle chemische ver
bindingen met uitzonderuig van aUfatische koolwaterstoffen met de katalysa
tor reageren. Tenslotte moesten vooral de titaanverbindingen weer uit het 
polymeer worden verwijderd, omdat deze het produkt kleuren. Het belangrijk
ste is echter wel dat deze polymerisatie alleen maar uitvoerbaar is bij tem
peraturen ver onder het smeltpunt van polyetheen. Er ontstaat dus een vaste 
stof en om deze door de reactor te transporteren is een vloeistof nodig. Voor 
elke kilo polyetheen moet minstens vi j f liter suspensievloeistof worden ge
transporteerd, waardoor de hele fabrleksinstallatie veel groter wordt dan bij 
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het hanteren van gesmolten polyetheen. Alles bijeengenomen bleek de tech
nische uitvoering van dit "lage-druk-proces" nog kostbaarder te zijn dan de 
polymerisatie bij druldcen boven 1000 atmosfeer. 

Geluklcig lx3od de nieuwe techniek toch ook wezenlijke voordelen. De struc
tuur van het zo verkregen polyetheen is namelijk anders dan van het hoge-
druk polyetheen. Het was reeds uit infrarood-spectroscopisch onderzoek ge
bleken dat polyetheenketens altijd enige vertalckingen vertonen. Deze komen 
bij het radicaalproces vaker voor dan bij het Ionische proces. Dit is chemisch 
verklaarbaar, radicalen Icunnen op een keer gevormde polymeerketens weer 
een nieuwe keten enten. Ionogene Icatalysatoren hebben dit vermogen niet, zij 
reageren alleen met dubbele banden. Het gevolg is dat het minder vertakte 
lage-druk polyetheen een regelmatiger structuur heeft en daarom voor een 
groter gedeelte gekristalliseerd lean zijn. Het gevolg is een grotere stijfheid. 

De kristallisatie van polymeren is een ingewikkeld verschijnsel. Wanneer 
regelmatige polymeerketensegmenten in eikaars buurt komen tijdens het stol-
proces kumien zij zich tot kristallieten oriënteren. Zelfs bij volkomen onver
takte polymeren is deze kristallisatie nooitvolledig, een deel b l i j f t als amorfe 
fase tussen de kristallijne gebieden bestaan ("polymethyleen" bereid uit dia
zomethaan kan voor 90% kristalliseren). 
De viskositeit van de smelt verhindert in principe een volledige oriëntatie van 
alle moleculen. Bovendien begint de kristallisatie alt i jd op verschillende pun
ten tegelijk, waardoor er steeds gebieden over blijven die niet meer in een 
kristalrooster passen. 

Dit beeld is de laatste jaren nog aanmerkelijk meer gedetailleerd. Het 
bleek namelijk dat de kristallijne gebieden in vri jwel alle polymeren een 
eigenaardige structuur vertonen: Het zijn steeds sferulieten, die opgebouwd 
zijn uit radiale vezels. Het merkwaardige is nu dat uit röntgenonderzoek is 
gebleken, dat de lengte-as van de vezels niet samenvalt met de lengte-as van 
de polymeerketens, doch daar loodrecht op staat. Het tegenwoordige beeld is 
dat polymeren platte kristallieten vormen, waarin de polymeerketens even
wijdig aan de kortste afmeting liggen. Noodzakelijkerwijs moeten de ketens 
dus zig-zag opgevouwen zijn, met lussen die boven en onder uit het kr is ta l 
rooster steken. Deze lussen behoren uiteraard tot de amorfe fase. 

De technologische betekenis van de kristallisatie van polymeren zit in het 
mechanisch gedrag. Een kunststof die gedeeltelijk kristal l i jn is, is taai, soe
pel en betrekkelijk sterk, in tegenstelling tot glasachtige amorfe polymeren 
die weliswaar sterk doch hard en bros zijn. Speciaal voor toepassingen als 
vezels is dit een noodzakelijke eis. Zowel de natuurlijke als de synthetische 
vezels ontlenen hun sterkte aan interkristallijne krachten. Door strekken van 
kunststofvezels treedt veelal nog een oriëntatie van de kristallen op waardoor 
de sterkte nog belangrijk kan toenemen. • 

Polyetheen is echter nauwelijks bruikbaar als vezelmateriaal omdat het in 
kolcend water al begint zacht te worden. De grote toepassing voor het stijve 
"lage-druk"-polyetheen ligt in de eerste plaats op het gebied van geblazen en 
gegoten gebruiksvoorwerpen. Deze zijn stijver en meer vormvast dan "hoge-
drulc"-polyetheen en daardoor prettiger in het gebruik. De voornaamste toe
passing voor "hoge-druk"-polyetheen is in verpakkingsmateriaal (plastic zak
jes). 
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De nieuwe technielc van de Ziegler-katalysatoren bood echter nog andere 
mogelijkheden. Niet alleen etheen, doch ook propeen en hogere a-olefinen 
Icunnen er mee gepolymeriseerd worden. Hierbij doet zich echter een andere 
interessante coniplicatie voor. Men kreeg in eerste instantie namelijk, uit
gaande van propeen, een zacht amorf polymeer, dat voUcomen onbruikbaar 
was als constructiemateriaal. Toch bezat het een zeer hoog molecuulgewicht. 
De oorzaak moet worden gezocht in de methylgroepen, die als substituenten 
op onregelmatige wijze aan de polymeerlceten kunnen hangen, namelijk dan 
weer aan de éne en dan weer aan de andere zijde van de polymeerketen wan
neer deze in een plat vlak wordt gedacht. Anders gezegd, elk teriair C-atoom 
kan een D-(dextro) of een L-(levo) configuratie hebben. Dit verschijnsel doet 
zich voor bij alle etheenderivaten. Nu is er een tweede belangrijke vinding op 
het gebied van de Ziegler-katalysatoren, die op naam staat van Giulio Natta, 
namelijk dat er katalysatoren bestaan die een sterisch richtend effect hebben. 
Dit komt hierop neer, dat wanneer in een groeiende keten het laatst inge
bouwde propeen-molecuul bijv. de L-configuratie heeft, voor het volgende 
molecuul de L-configuratie een kleinere energie-inhoud heeft dan de D-confi-
guratie. Wanneer de voorkeur voor de gelijke positie voldoende groot is, kun
nen tientallen propeengroepen in dezelfde configuratie in de keten worden op
genomen voordat er toevallig weer eens één dé minder waarschijnlijke con
figuratie kiest. Bij deze stereo-specifieke polymerisatie kri jgt men dus een 
afwisseling van L - en D-segmenten in de polymeerketen. Wanneer deze seg
menten voldoende lang zijn spreekt men van een "isotactisch" polymeer. Dit 
kan weer voor een aanzienlijk deel kristalliseren en een aan polyetheen ver
want produkt opleveren. Het willekeurig georiënteerde polymeer dat niet 
kristalliseren kan noemt men "atactisch" (fig. 3), Hoe.men deze stereospeci-
fieke werking van een Icatalysator moet verklaren is nog niet geheel duidelijk. 
Twee dingen zijn minstens nodig: Het ontstaan van een coördinatie complex 
tussen katalysator en olefine en een asymmetrische structuur van het kataly
satorcomplex zelf. 

Het is interessant om na te gaan wat de leden van de homologe reeks pro¬
peen, buteen-1 enz. met deze stereospecifieke katalysatoren voor produkten 
geven. Polypropeen heeft een belangrijk hoger smeltpunt dan polyetheen en 
heeft daardoor mogelijkheden voor toepassing als vezelmateriaal. Deze toe
passing verlceert momenteel in een stadium van ontwikkeling. Bovendien is 
polypropeen stijver, omdat de amorfe fase uit minder beweeglijlce ketens be
staat dan bij polyetheen. Het vindt daarom vooral ook toepassing voor de be
reiding van gebruiksvoorwerpen. Een belangrijk bezwaar van polypropeen is 
dat het bij de hoge smelttemperatuur gevoelig is voor oxydatie, welke aan
grijpt aan de tertiaire H-atomen. 

Van polybuteen-1 af gaan de smeltpunten weer omlaag (fig. 4) omdat de 
beweeglijke zijketen van 2 of meer C-atomen de kristallisatie bemoeilijkt. 
Men moet dit smelten overigens zien als oplossen in de amorfe fase, vandaar 
dat kristallijne kunststoffen al zacht worden onder de smelttemperatuur van 
de kristallijne fase. Isotactisch polyhexeen-1 kristalliseert helemaal niet 
meer, doch wanneer de zijketen voldoende lang is treedt weer kristallisatie 
op, nu van de zijketens zelf. Interessante mogelijkheden treden op wanneer 
men van vertalde olefinen uitgaat; teriaire butylgroepen als zijlceten verhogen 
het smeltpunt tot boven de 300^0. 
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Fig . 3 Vei'schillende soorten polypropeen. 
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Fig . 4 le en 2e orde overgangstemperaturen van polyolefinen. 
(uit; Gaylord en Marlc, Polymer Reviews, vol. 2, 1959) 
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Op het thema van de kristallijne polyolefinen bestaan nog vele variaties. 
Men kan bewust de kristalliniteit enigszins verminderen door kleine hoeveel
heden van een ander monomeer in te trouwen. Men wint hierbij eventueel aan 
taaiheid of aan weerstand tegen spanningscorrosie (tegenover zeepoplossin
gen). Het is ook mogelijk een mengpolymeer van etheen en propeen te maken, 
zodanig dat de polymeerketens af wisselend uit polyetheen-en isotactisch poly-
propeen-segmenten zijn opgebouwd. Men noemt dit een blokcopolymeer. Dit 
prodiolct, dat uit twee kristallijne en een amorfe fase bestaat, heeft de eigen
schappen van een legering: de ene fase zorgt voor de sterkte en de andere 
fase vangt vervormingen op en vermindert daardoor de brosheid. 

We moeten er Iiier even bij stilstaan waarom atactisch polypropeen zacht 
en enigszins elastisch is. We kunnen hier uit concluderen dat voldoend lange 
polymeerketens geen garantie inhouden voor een brüikbare kunststof. Wanneer 
een kunststof een bepaalde sterkte moet hebben is het noodzakelijk dat er tus
sen de polymeerketens een zekere wisselwerking bestaat, dat ze elkaar "vast
houden". Dit treedt op bij kristallisatie, want omdat één polymeerketen deel 
uit kan maken van meer kristallen kunnen we de kristallen als een soort kno
pen beschouwen waarmee de ketens aan elkaar vast zitten. Er bestaat ook een 
chemische manier om polymeerketens aan ellcaar te knopen, namelijk door 
chemische banden te slaan tussen de ketens onderling. Men kri jgt dan een 
drie-dimensionaal netwerk, dat niet meer smeltbaar is. 

De amorfe, niet aan elkaar gelmoopte polymeren van het type van atactisch 
polypropeen Icunnen echter ook in een stijve toestand voorkomen. Het analoge 
atactisclie polystyreen is een harde vaste stof die goed bruikbaar is als con
structiemateriaal. Beide zijn amorf, maar polystyreenketens zijn door hun 
geringere rotatiemogelijkheden niet meer gemaldcelijk van de opgerolde toe
stand in de gestrekte toestand over te brengen. Het polymeer is daardoor veel 
minder rekbaar en veel meer vormvast. Boven een bepaalde temperatuur (on
geveer 80°C) verliest polystyreen deze glasachtige eigenschap, terwij l atac
tisch polypropeen onder 0°C in de glasachtige vorm overgaat. Bij alle amorfe 
polymeren kennen we een dergelijke glas-overgangstemperatuur. Wanneer 
deze boven kamertemperatuur ligt noemen we een polymeer glasachtig, an
ders rubberachtig. 

Polymeren kunnen dus in drie toestanden voorkomen: 
le Gedeeltelijk kris tal l i jn (stijf, taai) 
2e Amorf, glasachtig (stijf, bros) 
3e Amorf, rubberachtig (zacht, elastisch) 

De rubberachtige structuur treedt blijkbaar op als een polymeer niet k r i s -
talliseerbaar is, zoals atactisch polypropeen. Daarmee heeft men nog geen 
synthetische rubber gemaald met praktisch bruikbare eigenschappen. De vr i je 
draaibaarheid om de koolstoflceten is bij polypropeen nog niet zö groot dat het 
materiaal snel kan rekken en inkrimpen, zonder daarbij energie op te nemen. 
De methylgroepen hinderen de rotatie toch nog teveel. Welnu, dan moeten we 
er een aantal methylgroepen af halen. Dit effect wordt verkregen door de pro
peengroepen af te wisselen met etheengroepen, hetgeen geschiedt bij gelijk
t i jdig polymeriseren van etheen en propeen. Op deze wijze worden uitstekende 
rubbers gemaakt', (fig. 5) Het idee ligt zd voor de hand dat men haast niet be
grijpt dat men er niet eerder op is gekomen. Wel, ln de eerste plaats moest 
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Fig, 5 Verschillende types amorfe polymeren. 

men natum'lljk beschikken over Icatalysatoren die actief genoeg.waren om 
naast etheen ook propeen te polymeriseren. Hierover beschikt men sinds 1954. 
In de tweede plaats moet de katalysatorcombinatie zó worden gelcozen dat deze 
juist niet sterisch richtend is en bovendien geen voorkeur heeft om gelijl<-
soortige moleculen te polymeriseren. De afwisseling van etlieen- en propeen
groepen moet zo willekeurig mogelijk zijn om zo min mogelijk Icetensegmen-
ten te krijgen die toevallig uit een groot aantal groepen van één soort bestaan. 
Teveel etheengroepen naast ellcaar veroorzaakt Icristalllsatie, teveel propeen
groepen naast ellcaar vermindert de elasticiteit. iVEisschien zouden we het 
liefst etheen en propeen regelmatig afwisselen, maar zover mij bekend is dit 
nog niet ge lulrt. 

De ontwikkeling van dit synthetische rubberproces heeft sinds 1957 reeds 
een lange weg achter zich, die toch niet geheel over rozen ging. In de eerste 
plaats weer een technische moeilijkheid: Deze rubbers zijn amorf en lossen 
dus op in het alifatisch oplosmiddel dat men bij de polymerisatie gebruikt. Nu 
hebben polymeeroplossingen merlcwaardige eigenschappen. Een oplossing die 
5 öf 10% rubber bevat kan reeds buitengewoon viskeus zijn. Denkt U maar 
eens aan de solutie waarmee men fietsbanden plakt. Het uitvoeren van sub
tiele chemische reacties in dergelijke viskeuze media bleek een hele tech
nische opgave te zijn, vooral bij continue uitvoering. Men staat bijvoorbeeld 
voor de moeilijkheid om in de viskeuze polymeeroplossing de zeer weinig vis
keuze grondstoffen en katalysatorbestanddelen op moleculaire schaal te dis
pergeren. Een volgend technisch probleem is de afscheiding van het polymeer 
uit het oplosmiddel; het feit dat de rubber en het oplosmiddel onbeperkt meng
baar zijn betekent dat men de laatste sporen oplosmiddel er bijzonder moeilijk 
uit kr i jg t . 

Er is echter nog een meer principieel probleem.Ellce rubber wordt als zo
danig nauwelijks gebruikt, omdat ze geen sterkte heeft. Om een verknoping 
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tussen de polymeerketens aan te brengen wordt rubber gevulcaniseerd met 
zwavel. Natuurrubber en vele andere synthetische rubbers hebben voor de 
reactie met zwavel dubbele banden beschikbaar. Etheen-propeen-rubber kan 
daarentegen worden gevulcaniseerd met organische peroxyden, waarbij zuur
stof bruggen tussen de tertiaire C-atomen worden geslagen. Veel van derge
lijlce bruggen zijn niet nodig, één of twee per polymeerketen zou eigenlijk vol
doende moeten zijn. Een op deze wijze gevulcaniseerde rubber is vergelijk
baar met bestaande rubbersoorten. Toch is het niet gelulrt deze rubber op 
grote schaal te introduceren en wel alleen omdat het vulcanisatieproces teveel 
afwij ld van die waaraan de rubberverwerkende bedrijven gewend zijn. Doch 
ook hiervoor hebben de chemici een oplossing gevonden, namelijk door tijdens 
de polymerisatie een kleine hoeveelheid van een verbinding toe te voegen die 
twee dubbele banden bevat (bijv. cycloöctadiëen, dat verkregen wordt door dime-
risatie .van butadiëenA/J. Er ontstaat een terpolymeer dat gemiddeld om de 
ongeveer honderd etheen- en propeengroepen een ringvormige zijketen bevat 
met daarin een dubbele band, die voor vulcanisatie met zwavel beschikbaar 
is. Deze "E . P. T.-rubber" (etheen-propeen-terpolymeer) wordt sinds 1962 
op commerciële schaal gefabriceerd. Z i j kan de vergelijking met andere syn
thetische rubbers en natuurrubber goed doorstaan, heeft daarbij het voordeel 
dat de polymeerketen geen dubbele banden heeft en daardoor veel meer be
stand is tegen verwering. 

Interessant is dat de fysische eigenschappen van deze rubber toch veel op 
die van natuurrubber lijken terwi j l de chemische structuur daarvan nogal af
wij ld . 

Ongeveer een halve eeuw geleden was men echter reeds begonnen met de 
nabootsing van natuurrubber op een typisch chemische manier aan te pakken, 
namelijk door te proberen de moleculaire structuur te imiteren. Men heeft 
daarvoor eerst de structuur van natuurrubber moeten ophelderen, waarvan 
men nu weet dat het een 1,4-polymeer is van isopreen, dus met één dubbele 
band midden in de isopreengroep. Om deze band bestaat cis-trans-isomerie 
en het blijkt dat natuurrubber uitsluitend de cis-structuur kent. Toevallig kan 
men van dit molecuul geen regelmatige spiralen maken-waardoor natuurrubber 
(in ongerekte toestand) niet kristalliseren kan. Van de t rans-variëtei t die ook 
in de natuur voorkomt (gutta-percha) kan dit wel, vandaar dat deze wel kr i s 
ta l l i jn is en onbruikbaar als rubber. Verder vertoont natuurrubber nog een 
merkwaardig verschijnsel, namelijk dat het in gerekte toestand kristalliseert. 
Wanneer de rek wordt opgeheven keert het terug in de amorfe toestand. Dit is 
een bijzonder gunstige eigenschap, want het verhoogt de treksterkte en dus 
ook dë weerstand tegen slijtage aanmerkelijk. De kristallisatie tijdens rek is 
verklaarbaar doordat het polymeer uit zeer regelmatige ketens bestaat, die 
echter niet in regelmatige spiralen (meer waarschijnlijke toestand) zijn te 
winden. 

Voor het namaken van natuurrubber stuit men dus op twee niet geringe 
problemen: het v r i j ingewikkelde isopreenmolecuul voor weinig geld te syn
thetiseren en de polymerisatie zo specifiek te laten verlopen dat een polymeer 
met een hoog cis-gehalte (> 90%) ontstaat. Deze moeilijkheden leken onover
komelijk. In plaats van isopreen ging men eerst van butadiëen uit; het poly
meer dat hieruit werd verkregen was echter een v r i j willekeurig copolympor 
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van 1,2-, cis 1,4- en trans 1,4-eenheden en dientengevolge weinig elastisch. 
Toch was dit wel afhanlcelijlc van de katalysator die werd gebruilct. Bij radi-
caalpolymerisatie ontstond veel trans 1,4- polymeer, bij gebruik van natrium 
of kalium veel 1,2-polymeer. Deze twee processen werden op grote schaal 
toegepast resp. in Duitsland en in Rusland, doch waren geen succes. Om de 
kristallisatie van ketensegmenten bestaande uit trans-groepen te vermijden 
werd styreen als comonomeer geïntroduceerd. Ongeveer 25% styreen was 
hiervoor voldoende, het is duidelijk dat teveel styreen de stijfheid van de ke
ten vergroot en de elasticiteit weer onderdruld. Dit copolymeer was bepaald 
wat anders dan natuurrubber, het werd evenwel een groot succes. Dit was in 
Duitsland gevonden kort voor de tweede wereldoorlog. De grote ontwildceling 
van dit proces vond plaats tijdens de oorlog, toen de geallieerden van de na
tuurrubberplantages in het Verre Oosten waren afgesneden. In Amerika werd 
toen in enkele jaren een geweldige synthetische rubberindustrie, gebaseerd 
op dit proces, uit de grond gestampt. Sinds 1950 is styreen-butadiè'en-rubber 
kwantitatief de belangrijkste rubber geworden die natuurrubber in vele toe
passingen vervangen heeft, o.a. in personenautobanden. 

Men gaf het idee van de stereospecifieke polymerisatie van dienen echter 
niet op en het zijn ook weer de katalysatoren van Ziegler en Natta geweest die 
hier uitkomst brachten. Bovendien is men er in geslaagd om geschikte syn
theses te vinden voor isopreen. Eén proces bestaat uit dehydrogenering van 
isopenteen, dat met enige moeite uit raffinaderijprodulden te isoleren is. Een 
ander proces is gebaseerd op dimerlsatie van propeen gevolgd door demetha-
nlserlng. Sinds enkele jaren is het nu mogelijk om zowel butadiëen als iso
preen stereospecifiek te polymeriseren tot produkten met meer dan 90% cis 
1,4-eenheden. Merkwaardig genoeg bleek het metaal lithium ook bruikbaar voor 
stereospecifieke polymerisatie van isopreen, evenwel niet van butadiëen (na
tr ium en kalium waren voor beide onbruikbaar). Het was onverwacht dat een 
eenvoudig atoom als lithium dit richtend vermogen zou bezitten. Blijkbaar 
vormt zich eerst een lithiumalkyl dat met isopreen een v r i j stabiel zesring-
complex vormt, waarvoor isopreen in de cis-stand moet overgaan. (Als regel 
wordt daarom het lithium als allcylverbinding toegevoegd). (fig. 6). 

Hiermee werden dus nog twee belangrijke rubbers geïntroduceerd, zodat 
het totale aantal synthetische rubbers dat voor algemene toepassingen bruik
baar is (o.a. autobanden) sinds 1962 gestegen is van één tot vier. 
Ze zijn alle gebaseerd op kraakproducten van de aardolieindustrie die voor 
lage pr i js op grote schaal worden geproduceerd. Er is op dit moment een 
technisch-economische wedloop gaande tussen de drie nieuwe rubbers: buta
dieenrubber, isopreenrubber en E.P.T.-rubber. Isopreenrubber sluit wat 
eigenschappen betreft het meeste bij natuurrubber aan, terwij l E. P. T. -rt ib-
ber duidelijk op de goedkoopste grondstoffen Is gebaseerd. Butadiëenrubber is 
een zeer gunstig compromis. De uitslag van de wedloop is voorlopig nog on
zeker, op alle drie wordt gewed door verschillende van de grootste concerns 
op rubber gebied. 

Hiermee heb ik een indruk gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van 
de kunststoffen, die gebaseerd zijn op kraakprodukten. 

De ontwilckeling van deze produkten is niet alleen kwalitatief (tig. 7) doch 
ook kwantitatief buitengewoon groot. In vele landen ziet men verdubbeling van 
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Fig . 6. Polymerisatiemogelljkheden van Isopreen 

produkties elke twee & vler jaar. De totale jaarproduktie in de vri je wereld is 
nu van de orde van 4 miljoen ton, waarvan ongeveer de helft rubbers en de 
rest plastics, voornamelijk polyetheen. 

Ondanlcs de toenemende behoefte is de concurrentie groot, de expansie van 
de produlctie b l i j f t steeds vooruit lopen op de vraag. Zo ziet men de prijzen 
steeds dalen en de grootte van nieuw te bouwen fabrieken steeds toenemen. 
Hoewel men daar als consument weinig van merkt, liggen de marktprijzen 
van de meeste van deze produlden tussen de 1 en 2 gulden per kg. Om deze 
lage prijzen te kunnen bereiken zijnfabrieksinstallaties nodig met capaciteiten 
in de orde van 10.000 ton/jaar voor nieuwe processen tot 50.000 ton/jaar voor 
oudere processen (waar de concurrentie nog weer scherper is). Hiermee kan 
men in één keer een markt voorzien van de orde van grootte van een land als 
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Nederland. De investeringen voor zo'n fabrielc, inclusief de bereiding van de 
grondstoffen, liggen dan ook in de orde van 50-100 miljoen gulden. 

We zlen dus dat er een tweede soort wedloop gaande is, namelijk naar 
steeds grotere fabrieken. Dit maakt het realiseren van het soort uitvindingen 
als hierboven beschreven niet eenvoudiger. Er worden dan ook steeds grotere 
bedragen uitgegeven aan speurwerk en aan procesontwiklceling om toch vooral 

Waarheen leidt ons deze explosieve ontwikiceling? 
Vele van deze nieuwe materialen hebben niet alleen andere vervangen doch 
ook nieuwe behoeften geschapen. We kunnen ons steeds meer de luxe veroor-
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loven om ons nieuwe artikelen aan te schaffen en er zelfs kwistig mee om te 
springen. Ik denk bijvoorbeeld aan plastic verpakkingsmateriaal, dat geen 
andere functie heeft dan de verkoopbaarheid van het artilcel dat het bevat te 
bevorderen, een argument dat vooral voor zelfbedieningswinlcels belangrijk 
schijnt te zijn. Er dringt zich wel een tegenstelling op tussen dit relatief on
nutte verbruik en de enorme inspanning die aan de ontwikkeling van dit produlrt 
ten grondslag heeft gelegen. Blijkbaar moet men het feitelijke nut van 
research niet overschatten. 

Tot besluit een blik in de toekomst. De wereldbevolking neemt tegenwoordig 
zo snel toe dat we ons alleen om die reden al steeds meer van synthetische 
materialen moeten gaan bedienen. Wanneer de kernenergie de rol van energie
bron van de fossiele brandstoffen gaat overnemen kunnen deze later voor een 
groot deel worden gebruikt voor de fabricage van kunststoffen. Het b l i j f t ech
ter roofbouw, op den duur zijn alle fossiele brandstoffen omgezet in kunst
stoffen die op hun beurt als rubberslijpsel langs de wegen worden afgezet of 
als lege plastic zakjes in de bossen liggen. 
Ik vrees echter, dat deze nieuwe geologische formaties slecht ontginbaar zul
len blijlcen! De vraag hoe we daarna in onze materiaalbehoeften moeten voor
zien wil ik hier niet oplossen, zij zal ongetwijfeld nog generaties van-techno
logen bezig houden. 
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HOE V I N D T DE T R E K V O G E L Z I J N WEG? 

door 

D r . A . C. Perdeck 

Veel verschijnselen in de natuur, die de mensen vroeger raadselachtig 
voorkwamen, zijn door wetenschap en techniek van hun geheimzinnigheid ont
daan. Ook het onderzoek naar de wijze waarop trekvogels zich oriënteren 
heeft grote vorderingen gemaakt. Om hiervan een indrulc te krijgen zullen we 
eerst nagaan wat de waarnemingen in het veld ons leren over de prestatie die 
een trekvogel levert. Daarna kunnen we dieper ingaan op de verdere analyse 
door middel van proefnemingen buiten en in het laboratorium. 

De simpele verspreiding van een vogelsoort over de aarde, bekend gewor
den door waarnemingen en museummateriaal, kan soms een goed uitgangspunt 
zi jn. Zo bl i j ld bijv. dat de Amerikaanse Goudplevier, die in Alaska en Noord-
Canada broedt, overwintert in een beperkt gebied in Zuid-Brazilië en Urugay. 
Om zo'n lange trekweg met een nauw omschreven doel succesvol te volbren
gen, moeten deze vogels zich wel uitstekend kunnen oriënteren. Nog duide
l i jker is dit bi j de Grote Pijlstormvogel. Deze soort broedt op Tristan da 
Cunha, een afgelegen eilandengroep midden in de zuidelijke helft van de At
lantische oceaan. Als het bij ons zomer wordt (en in hun broedgebied winter) 
zwermen zij uit over de gehele noordelijke helft van de Atlantische Oceaan, 
tot aan IJsland toe. Maar in de broedtijd verzamelen ze zich weer op Tristan 
da Cunha, te vergelijken met de spreekwoordelijke speld in de hooiberg'.! 

De meeste vogelsoorten broeden echter niet op zulke beperkte plaatsen en 
faunistische waarnemingen kunnen ons dan weinig over de aard van de trek
weg leren. Wij hebben hier een ander middel voor; de vogels worden op grote 
schaal gemerkt met genummerde pootringen. Uit de terugmeldingen (een frac
tie van het aantal dat geringd is) kunnen we trekwegen en rustgebieden bepa-
len.Veel soorten verplaatsen zich van het broedgebied ineen min of meer breed 
front in de richting van het winterkwartier. Echte trekwegen, in de vorm van 
smalle banen, zijn zeldzaam. Ze komen voor bij soorten waarbij de traditie 
een grote rol speelt, doordat de vogels in familieverband trekken (kraanvogel 
en zwanen). Hier leren de jongen de weg blijkbaar van de ouders. Bij soorten 
die sterk aan de kust gebonden zijn (meeuwen en sterns) ziet men vaak een 
volgen van de kustlijn van broedgebied naar winterkwartier en vice versa. 
Voor beide typen smalfronttrek kan men met betrekkelijk eenvoudige veron
derstellingen over het oriëntatievermogen volstaan. 

Bij de breedfronttrekkers l i j l d het probleem vooral te liggen in de min of 
meer vaste richting van de trek. Deze richting verschilt niet alleen van soort 
tot soort, maar vaak ook van populatie tot populatie, in duidelijke afhankelijk
heid van de liggingwan het winterkwartier. Het is echter niet zo, dat de trek-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
''''Diligentia" te 's-Gravenhage op 8 februari 1965. 

Dit artikel geldt tevens als 38ste Publikatie van de Stichting Vogeltrekstation. 
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weg altijd recht toe recht aan verloopt. Gehoekte trekroutes zijn niet zeld
zaam en ze maken het oriëntatieprobleem niet eenvoudiger. 

Naast gegevens over de trelcwegen hebben de terugmeldingen van geringde 
vogels een grote maten van plaatstrouw aan het licht gebracht. Zo werden van 
22 in Duitsland geringde boerenzwaluwen er na de 5000 km lange reis uit 
Zuid-Afrika er weer 15 op precies dezelfde broedplaats teruggevonden; de 
overige 7 iets verder weg, maar alle binnen een straal van 5 km. Dit ver
schijnsel is zeer algemeen. Ook nauwkeurige plaatstrouw aan het winter
kwartier is vastgesteld. Eén voorbeeld: een medewerker van het Vogeltrek
station ringde in februari 1962 een kokmeeuw bij de Hofvijver te 's-Graven
hage. In februari 1964 vind hij hier wederom een kokmeeuw. De vogel droeg 
een ring van het museum te Praag. Na correspondentie bleek dat hij dezelfde 
vogel in handen had gehad die hij twee jaar geleden had geringd en dat deze 
vogel tussentijds zijn broedgebied in Tsechoslowakije had bezocht! 

Tot nu toe heb ik feiten gegeven die ons op indirecte wijze iets over de vo
gel-oriëntatie leerden. Om dieper op de zaak te kunnen ingaan l i jk t het nuttig 
ook het werkelijke gebeuren te onderzoeken, nl . de vogel die bezig is te trek
ken. Het doen van vogeltrekwaarnemingen is steeds een geliefde bezigheid van 
vogelkundigen geweest. Slechts aan het feit, dat zij de moeite van vroeg op
staan, kou en regen trotseerden is het te danken dat een aantal belangwek
kende feiten aan het licht gebracht zijn. Veel soorten blijken jaar in jaar uit 
in een opvallende vaste richting te trekken, onafhankelijk van de vormen van 
het landschap. Over het binnenland verloopt de trek meestal in een i j l , breed 
front. Bij de ontmoeting van de zee laten zij zich echter vaak afbuigen en ver
volgen dan die richting langs de kust, die het minst van hun oorspronkelijke 
trekrichting afwijkt. Hierdoor ontstaat er een geconcentreerde trekstroom 
langs de kust. De vogel vermijdt op deze wijze het overvliegen van ongun
stige terreinen, maar hij wordt wel van zijn koers gebracht. Deze zg. stu
wing treedt echter minder op, naarmate het weer gunstiger is voor de trek 
en dan passeren juist de grootste aantallen. Ze zijn minder spectaculair voor 
de veldwaarnemer, want er is geen concentratie en ze vliegen meestal hoog, 
met de wind in de rug. Afdrijving door zijwind weten de dagtrekkers boven 
land meestal goed te compenseren door met hun kop schuin in de wind te vl ie
gen. Z i j doen dit waarschijnlijk door hun trekrichting in het landschap te pro
jecteren. Dat hiernaast nog een andere factor een rol speelt bleek uit een 
aantal zeer nauwkeurige waarnemingen over de richting van de vinkentrek op 
de Veluwe. Naarmate de zon langer weg bleef werd de spreiding der r ichtin
gen van dag op dag groter. Een korte aanwezigheid van de zon was echter vol 
doende deze spreiding weer tot het oorspronkelijke bedrag terug te brengen. 
Op de ro l van de zon komen wij nog uitvoeriger terug. 

Veldwaarnemingen zijn, zelfs met gebruik van zeer goede verrekijkers, 
aan grote beperkingen onderhevig. We kunnen de techniek daarom dankbaar 
zijn voor de uitvinding van het radarapparaat. Vogeltroepen zijn op het radar
scherm duidelijk zichtbaar. Dit heeft een geheel nieuwe tak van trekwaarne-
mingen ten gevolge gehad. De voordelen zijn duidelijk: men kan zich over een 
grote oppervlakte een beeld van de trek vormen, men kan 's nachts even goed 
waarnemen als overdag en men heeft geen last van slecht weer (mist!). Door 
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het grotere overzicht was het mogelijlc een beter totaalbeeld van de trel? te 
Icrljgen. Dit bleek in veel gevallen zeer gecompliceerd te zijn. Soms konden 
5 verschillende trekstromen tegelijkertijd worden waargenomen, waarvan 
enkele in tegengestelde richtingen. De radarwaarnemingen hebben bevestigd 
dat een vaste trekrichting en breedfronttrek karakteristieke verschijnselen 
zi jn . Desoriëntatie trad op wanneer de hemel zwaarbewolkt was of er een 
zware mist hing. Boven de mist vlogen de vogels wel gericht. Afdrijving door 
zijwind bleek 's nachts niet gecompenseerd te worden, overdag evenmin, wan
neer de vogels boven de zee vlogen. De richting van de trek kwam in deze ge
vallen overeen met de resultante van kracht en richting van wind en vliegver-
mogen. Hierin kan men een bevestiging zien van het vermoeden dat bij de 
veldwaarnemingen rees, nl. dat landschapsbakens gebruikt worden om de 
richting vast te houden, maar dat een onbewollcte hemel (zon of sterren) nood
zakelijk is om die richting te vinden. 

Op grond van veld- en radarwaarnemingen kan men nu veronderstellen dat 
de vogel op een soort kompas vliegt. Dat kompas (%vaarover straks meer) 
geeft de vogel de richting van broedgebied naar winterkwartier en terug. Met 
een dergelijke eenvoudige hypothese kan veel verklaard worden. Vooral de 
najaarstrek van veel soorten wordt hiermee begrijpelijk. Dat onderweg af
drijving optreedt, dat er omwegen gemaakt worden die de vogel uit de koers 
brengen is geen ernstig bezwaar. Dergelijke afwijkingen treden inderdaad 
vaak op. Maar de winterkwartieren zijn meestal uitgestrekt, zodat het meren
deel der dieren toch goed terechtkomt. Moeilijker wordt het hiermee te be
grijpen dat veel individuen naar een zeer beperkt broedgebied terugkeren. 
Ook de bekende gevallen van plaatstrouw aan een heel klein winterkwartier 
kunnen niet goed verklaard worden. Immers de door het kompas aangegeven 
richting mag dan maar heel weinig spreiding vertonen (omstreeks 5° voor een 
trekker van Zuid-Afrika naar Europa). Bovendien zouden de kleine afwijkingen 
van de rechte verbinding tussen de twee plaatsen, die door allerlei gebeurte
nissen kunnen ontstaan, fataal zijn. Wij moeten dus wel veronderstellen dat 
de vogel zulke afwijkingen kan corrigeren. Dit zou hierop kunnen berusten dat 
de vogel zich steeds weer op zijn doel kan heroriënteren een vermogen, dat 
heel wat ingewikkelder is dan het vliegen in een bepaalde kompasrichting. Wij 
zullen het doelgerichte oriëntatie of echte navigatie noemen, in tegenstelling 
tot de eenvoudige kompas- of éénrichtingsoriëntatie. 

Wij zijn nu aan een punt gekomen waarop experimenteel onderzoek nood
zakelijk wordt. Een eerste vraag die men kan stellen is welke wijze van 
oriëntatie de vogel tijdens de trek gebruikt: kompasoriëntatie of doelgerichte 
oriëntatie. Een betrekkelijk eenvoudige proef kan ons hierover inlichten. We 
moeten dan een trekkende vogel onderscheppen en ver zijdelings van zijn trek-
route weer loslaten. Vliegt hij evenwijdig aan deze route verder dan gebruikt 
hij kompasoriëntatie. Richt hij zich, in een nieuwe koers, op het doelgebied, 
dan hebben we met doelgerichte oriëntatie te maken. Het Vogeltrekstation 
heeft het mij mogelijk gemaakt een dergelijke proef op grote schaal te vol
brengen. De proefdieren waren spreeuwen, die tijdens hun herfsttrek nabij 
Den Haag werden gevangen. Uit jarenlang ringonderzoek ter plaatse weten wij 
dat deze doortrekkers afkomstig zijn uit een groot broedgebied ten oosten en 
noordoosten van ons land. Ze overwinteren vooral in de Britse eilanden en 
Noordwest-Frankrijk. 
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In 10 jaar t i jd hebben we ruim 11.000 spreeuwen per vliegtuig naar Zwit
serland gezonden. Hier werden ze, elk met een ring om de poot, losgelaten. 
De ruim 350 terugmeldingen van deze vogels hebben veel opgehelderd. Om 
onderlinge beïnvloeding te voorlcomen werden oude en jonge spreeuwen ge
scheiden verzonden. Dit lag voor de hand: oude vogels hebben de reis van 
broedgebied naar winterlcwartier reeds één of meermalen volbracht, terwij l 
het voor de jongen liun eerste reis is. De jonge vogels nu bleken in ongeveer 
dezelfde richting door te trekken als zij van Nederland uit gedaan zouden heb
ben. Ze bedienden zich dus van kompasoriè'ntatie en kwamen terecht in Zuid-
Frankrijk en Spanje. De oude vogels daarentegen gaven terugmeldingen uit 
plaatsen noordwestelijk van het punt van loslaten gelegen. Enkele werden 
zelfs uit Engeland teruggemeld. Dat zij zich anders oriënteerden dan de jonge 
vogels is hiermee duidelijk bewezen: ze gebruikten dus doelgerichte oriën
tatie. Voorgaande conclusies berusten uitsluitend op terugmeldingen in de 
herfst en winter volgend op de verplaatsing. Maar ook jaren later bleven er 
nog terugmeldingen binnenkomen. Hieruit bleek dat zowel oude als jonge vo
gels naar hun oorspronkelijke broedgebied terugkeerden. Verrassend waren 
vooral de terugmeldingen van als jong verplaatste vogels uit latere winters. 
Een groot deel hiervan kwam weeruit Zuid-Franlcrijk en Spanje. Ondertussen 
zijn dit oude vogels geworden en men mag daarom aannemen dat ze nu doel
gerichte oriëntatie gebruilcen. De proef wijst er dus op, dat een vogel slechts 
dan een gebied met doelgerichte oriëntatie Itan aanpeilen wanneer hij daar 
reeds één of meer malen is geweest. Hoewel het vermogen hiertoe dus heel 
goed aangeboren kan zijn, moet de positie van het doel aangeleerd worden. 
Ook bij enkele andere soorten werd een dergelijk verschil tussen oude en 
jonge vogels gevonden. 

Dat doelgerichte oriëntatie door vogels wordt gebruikt bli jkt ook uit de zg. 
homing-proeven. Broedende vogels, die van hun nest gelicht worden en op een 
veraf gelegen plaats worden losgelaten komen vaak weer terug op hun nest. Ze 
doen dit van plaatsen uit, waarvan men op grond van het ringonderzoek mag 
aannemen, dat ze de vogel geheel onbekend zijn. Het aantal teruggekeerde 
dieren en ook de snelheid van terugkeer wijzen op een werkelijk gerichte 
terugkeer. Verder bli jkt dat de richting waarin de losgelaten vogels wegvlogen 
in sommige gevallen al op het "home" gericht is. Terugmeldingen van vogels 
die onderweg waren liggen meestal op of dichtbij de kortste verbindingslijn 
tussen loslaatplaats en nest. Afvliegrichtlngen zijn vooral bij postduiven uit
voerig onderzocht. Vaak bleven ze op een vaste manier meer of minder af te 
wijken van de te verwachten richting. Ten dele kan dit verklaard worden door 
aan te nemen, dat naast de tendens om zich op het nest te richten er nog een 
andere tendens is om in een andere vaste koers te vliegen. De richting van 
deze andere koers is niet zonder meer te begrijpen; hij is niet naar ' t nest 
gericht en heeft de naam "nonsens"-oriëntatie gekregen. Ze is vooral duide
l i j k aangetoond bij de wilde eend en treedt bij deze soort het hele jaar op, zo
wel overdag als 's nachts. Ook hier, net . als bij de werkelijke "homing", 
is een weinig of onbewolkte hemel noodzakelijk om de gerichte afvlucht te 
doen plaats vinden. 

In het voorafgaande hebben wij nu al verschillende malen een aanwijzing 
gekregen dat hemellichamen een rol in de vogeloriëntatie spelen (veld- en ra-
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darwaarnemingen, homing- en nonsens-oriëntatie). Dit li j irt te gelden zowel 
voor kompas- als doelgerichte oriëntatie. Wij zullen nu nagaan wat proeven 
ons over het mechanisme van een oriëntatie met hemellichaam aan het licht 
hebben gebracht. 

Veel hiervan is te danken aan een vondst van de, helaas midden in zijn on
derzoek overleden, Duitse bioloog Gustav Kramer. Het was reeds lang bekend 
dat trekvogels, die in gevangenschap worden gehouden in herfst en najaar on
rustig worden. Kramer kwam nu op de gedachte om na te gaan of deze trek-
onrust misschien ook al enige gerichtheid vertoonde. De hiervoor ontworpen 
opstelling, een trommelvormige kooi met een cirkelvormige zitstok, zullen 
wij de Kramerkooi noemen. Inderdaad bleken vogels in de trektijd nu duide
l i j k gerichte bewegingen in de kool te maken. Hiermee was de weg geëffend 
voor experimenteel onderzoek over de richtingkeuze. Kramer toonde aan dat 
de gerichtheid slechts voorkwam als de vogel de zon kon zien. Het omringende 
landschap was afgeschermd en de kooi werd voortdurend gedraaid om dres
suur op onregelmatigheden van de kooi zelf te vermijden. Als hij het zonlicht 
met spiegels 90° anders liet vallen, draaide de vogel zijn bewegingen ook 90°. 
Sauer kon ook bij nachttrekkers in de kramerkooi constateren dat v r i j zicht 
op de sterrenhemel noodzakelijk was voor een richtingkeuze. De richting 
waarin zijn grasmussen "trokken" klopte precies met de trekrichting van de 
soort, zowel in het najaar als de herfst. 

Om de oriëntatie met behulp van de zon nader te kunnen bestuderen con
strueerde Kramer een kooi, waarin hij de vogel op een bepaalde richting kon 
dresseren. Hiermee was hij onafhankelijk geworden van de betrekkelijk korte 
perioden waarin de vogels hun trekonrust vertonen. Het feit dat de vogel 
steeds dezelfde richting koos, onafhanlcelijk van de stand van de zon, brengt 
met zich mee dat hij over een soort klok moet beschikken. Hiermee kan hij de 
steeds wisselende grootte van de hoek, die hij tegen de zon moet afzetten, be
palen. Het bestaan van deze biologische klok kon elegant bewezen worden door 
de vogel in een afgesloten ruimte te plaatsen en hem een vaste kunstzon aan 
te bieden. Nu bleek de vogel in de loop van de dag zijn richting te wijzigen 
met dezelfde snelheid, maar in tegengestelde zin als de gang van de zon langs 
de hemel. 

Het is gebleken dat deze biologische klók nauw samenhangt met het normale 
dag-nachtritme. Men kan de vogel nu in een van het buitenlicht afgesloten 
ruimte brengen en daar met kunstlicht een dag-nachtritme aanbrengen dat 
bijv. 6 uur achter loopt bij de normale dag. De vogel heeft zich reeds na en
kele dagen aan dit nieuwe ritme aangepast. Dit blijkt o.m. uit zijn t i jd van 
slapen. Uit de volgende proef kan men besluiten dat hiermee ook zijn inwendige 
klok verzet is. Laat men nu de vogel om 3 uur 'ö middags de zon zien, dan 
zal hij hierop reageren alsof het 9 uur 's morgens is. Wanneer we de proef 
op 21 september doen, dan staat om 3 uur de zon ln het zuidwesten. De vogel, 
die op het zuiden gedresseerd is, moet ln normale omstandigheden om 9 uur 
's morgens (zon in het zuid-oosten) een hoek van 45° rechts van de zon afzet
ten. Met zijn verzette biologische klok doet hij dit nu als het in werkelijkheid 
3 uur 's middags is. De richting die hij kiest wordt dan west (45° rechts van 
zuidwest) in plaats van zuid. Omdat bovendien de hoogte van de zon om 9 uur 
en 15 uur gelijk is, kan men uit deze proef (doorHoffmann geslaagd uitge-
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voerd) tevens concluderen dat de vogel de zonnehoogte, of de richting van de 
beweging van de zon, niet gebruikt. Hij richt zich uitsluitend met behulp van 
de projectie van de zon op de horizon, het zg. azimut. Met dit zonnekompas 
hebben wij dus een behoorlijke verklaring gevonden voor de kompas-oriëntatie. 
Het zonnekompas is in de dierenwereld algemeen verbreid; men heeft het aan
getroffen bij vissen, hagedissen, kreeftjes, pissebedden, spinnen, kevers, 
waterwantsen en de honingbij. 

Wij gaan nu over tot een veel ingewikkelder deel van het oriè'ntatieonder-
zoek en stellen de vraag welke rol de zon speelt bij de doelgerichte oriëntatie. 
Kramer onderzocht of bij gericht naar huis afvliegende postduiven de hoogte 
van de zon van invloed was. Hiertoe werden de vogels 320 km precies ten 
zuiden van hun t i l losgelaten en wel omstreeks het tijdstip dat er geen ver
schil in zonnehoogte was tussen de beide plaatsen (dat kan omdat de zonne
banen van 2 op de noordzuidlijn liggende plaatsen elkaar 2 x per dag snijden). 
Een deel van de vogels kreeg op de plaats van loslaten een volle dag de gele
genheid om de zonnebaan te bestuderen, een ander deel werd binnenshuis ge
houden bij kunstlicht en kreeg pas een halve minuut voor het loslaten de zon te 
zien. Het is duidelijk dat de zonnebanen voor en na het snijpunt omwisselen 
wat betreft de hoogte ten opzichte van elkaar. De duiven werden nu vódr, op 
en na het snijpunt losgelaten. Zouden zij de zonnehoogte als kenmerk voor hun 
oriëntatie gebruiken, dan verwacht men dat de dieren op deze 3 tijdstippen 
anders zouden reageren (hoe dan wel, laat ik kortheidshalve achterwege). 
Hiervan bleek echter niets en ook vlogen de in het donker gehouden duiven 
even goed gericht op huis af als zij die de zon een dag hadden Icunnen zien. 
Kramer besloot hieruit dat óok bij de doelgerichte oriëntatie de vogels slechts 
het azimut van de zon gebruiken. Van plaatsbepaling door middel van het azi
mut kan geen sprake zijn en hierdoor kwam Kramer tot zijn kaart-kompas 
idee. Dit houdt in dat het oriëntatieproces in twee delen uiteengelegd wordt. 
Tijdens het eerste deel bepaalt de vogel, op nog geheel onbekende wijze, de 
richting van zijn doel. Dit is wat de padvinder doet als hij zijn kaart leest. 
Hierna zet de vogel deze richting uit in het landschap met behulp van zijn zon-
nelcompas. 

In dezelfde jaren waarin Kramer tot deze veronderstelling kwam, ging een 
Engelse onderzoeker, Matthews, juist de andere kant uit. Ook hij werkte veel 
met postduiven en hij vond eveneens dat de duiven zich beter naar huis richtten 
als de zon zichtbaar was. Hij veronderstelde nu dat de vogels wel gebruik 
maken van de zonnehoogte. Hiermee zouden ze de breedte van een plaats Icun-
nen bepalen (hoe zuidelijker, hoe hoger de zon aan de hemel staat). Uit het 
verschil in t i jd tussen duiventil en loslaatplaats (te constateren uit vergel i j 
king van zonnebanen in verband met inwendige klok) zouden ze eventuele oost
west verplaatsing kunnen bemerken. De vogel zou dus werken als de zeeman 
met zijn sextant en Greenwichklok. Uit.de vergelijking van de zonnebanen van 
loslaatplaats eri broedplaats zou de vogel zijn richting kunnen bepalen. 
Matthews ging zelfs zover, dat hij veronderstelde dat de vogel slechts enkele 
minuten de beweging van de zon langs de hemel behoefde waar te nemen. 
Hierna zou hij de gehele zonnebaan (of zo men wi l , alle benodigde eigenschap
pen ervan) kunnen extrapoleren. De zoëven genoemde proef van Kramer 
wierp Matthews' theorie dan ook niet omver: de in het donker gghouden duiven 
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konden toch snel de zonnebaan construeren'. Het is merkwaardig dat sedert 
Kramers proef in 1953 tot op heden het verschil in opvatting over de rol van 
de zon bij de homing-oriè'ntatie nog steeds de kern van het oriëntatieprobleem 
vormt. Wij moeten het voor en tegen van beide ideeën daarom v r i j uitvoerig 
nagaan. 

Men heeft twee proefopstellingen bedacht waarmee, de hypothesen van 
Kramer en Matthews tegen elkaar uitgespeeld Itunnen worden. De eerste, de 
zonocclusie proef, maalrt gebruik van het feit dat in de herfst de zonnebaan 
dagelijks lager aan de hemel komt te liggen. De vogel wordt enige t i jd in een 
ruimte gehouden van waaruit de zon niet te zien is. Dan verplaatst men de 
vogel naar het zuiden, maar slechts zover, dat de zonnebaan aldaar nog wat 
lager ligt dan de baan die de vogel het laatst (thuis) heeft waargenomen. Nu 
laat men de vogel los. Gebruikt hij de zon als kom^Das dan zal hij de richting 
naar huis nemen, naar het noorden dus. Is de zonnehoogte voor hem echter 
een kenmerk van geografische breedte waarop hij zich bevindt, dan zal hij 
zich, gezien de zonnestand die hij zich het laatst herinnerde, naar het noorden 
verplaatst wanen (zon staat lager). Hij zal dus n^ar het zuiden vliegen. De 
proef viel bij Matthews tengunste van zijn eigen theorie uit; de vogels vlogen 
zuidwaarts. Kramer en medewerkers herhaalden de proef vier maal, maar 
steeds vlogen hun dieren naar het noorden, overeenkomstig Kramers ver
wachtingen. De Duitsers gaven zich zelfs de moeite bij hun vierde proef hun 
dieren naar Engeland te brengen en daar de proef met Duitse én Engelse dui
ven te herhalen. Kramer gat bovendien een belangrijke kritiek op de proef 
zelf. Hij weer er op dat de vorm van de waargenomen zonnebaan heel anders 
van vorm is dan die van de te verwachten (noordelijke) baan. Ze snijden el
kaar zelfs 's morgens en 's avonds. 

De tweede proef om uit te maken wie gelijk heeft, is de proef met de ver
zette klok. We hebben bij de bespreking van het zonnekompas reeds gezien dat 
men de vogelklok kan verzetten. We zagen dat een op het zuiden getrainde vo
gel met een 6 uur achtergezette klok 's middags om 3 uur west kiest inplaats 
van zuid. Wanneer men dus bij een duif zijn klok aldus verzet en hem dan 
naar ' t noorden verplaatst zal hij eveneens naar het w e s t e n vliegen, als hij 
de zon als kompas gebruikt. Is de hele zonnebaan voor hem van de plaatsbe
paling van belang ( Matthews' hypothese) dan zal hij bij het waarnemen van de 
zon tijdens het loslaten bemerken dat zijn klok achter loopt (de zonnebaan die 
hij zich herinnert van thuis, ligt naast degene die hij waarneemt). Dat be
tekent voor hem dat hij naar het westen verplaatst is en hij zal dus naar het 
o o s t e n vliegen. Net als bij de vorige proef viel deze ten gunste van 
Matthews' hypothese uit wanneer hij de proef deed, maar ten gunste van 
Kramers idee toen diens leerling Schmidt-Koenig hem uitvoerde. Wiens brood 
men eet, diens woord men spreekt! Gezegd moet worden dat Schmidt-Koenigs 
proef veel uitvoeriger was dan die van Matthews. Hij zette de klok zowel 6 uur 
vödr als 6 uur achter, alsook 12 uur verschillend. In al deze gevallen was de 
kompas werking overtuigend. 

Kramer opperde ook theoretische bezwaren tegen de zonnebaanhypothese 
van Matthews. De voornaamste is wel dat het simplistisch is de vogel de zon
nebaan te laten zien in hetPtolemei'sche perspectief dat wij als hulpmiddel ge
bruiken bij sterrekundige oefeningen. Zo de vogel al nauwkeurige metingen 
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over de hoogte en het azimut van de zon kan verrichten, dan nog vormen die 
gegevens, als men ze uitzet, geen cirkelvormige maar een sinusvormige zon
nebaan. Maar het azimut kan de vogel alleen meten met een vaste referentie 
die de poolster of het aardmagnetisch veld zou kunnen leveren. Van beide is 
het onwaarschijnlijk dat ze gebruilct worden, zeker bij de dagtrekker waar we 
nu over praten. Parallax maakt bakens in het landschap onbruikbaar. Een 
mogelijkheid is om inplaats van het azimut de t i jd als tweede coördinaat te 
gebruilcen. Het sinusvormige karakter van de zonnebanen maakt echter dat 
twee te vergelijken banen elkaar in 2 punten kunnen snijden. In de omgeving 
van deze snijpunten verschillen de banen maar zeer weinig. Behalve dat de 
constructie van deze krommen veel moeilijker is dan die van cirkels, moet de 
nauwkeurigheid van hoogte en tijdmeting zeer groot zijn. Als de vogel een 
verplaatsing van 70 km kan bemerken moet zijn klok tot op ca. 6 minuten 
nauwkeurig lopen. Hoogtemetingen zijn eveneens moeilijk uit te voeren tenzij 
de vogel over een soort kunstmatige horizon beschikt en alle horizontale en 
verticale afwijkingen van zijn positie kan corrigeren. Pennycuick heeft de the
orie van Matthews opnieuw geformuleerd, hierbij niet uitgaande van een zon
nebaan maar uitsluitend van de hoogte en de toename van de hoogte van de zon. 
Het onmeetbare azimut wordt hiermee geëlimineerd, maar de moeilijkheid 
van de precieze hoogtemeting b l i j f t . Pennycuick meent echter dat dit uitvoer
baar is. Experimenten om deze theorie te bewijzen zijn nog niet uitgevoerd. 

Na de ontdekking van de nonsens-oriëntatie (de neiging om een vaste niet 
op broedplaats of winterkwartier gerichte koers in te slaan) heeft Matthews 
de wel zeer zware kritiek van de Kramerschool op vernuftige wijze beant
woord. We hebben reeds gezien dat de afvliegrichtlngen van Kramers duiven 
lang niet altijd mooi op huis gericht waren. Vaak was er een tendens om te 
noordelijk te vliegen. De ligging van Wilhelmshaven maakt dat verplaatsingen 
naar het noorden niet goed uitvoerbaar zijn. In veel proeven werden de vogels 
dus naar het zuiden gebracht. Van hieruit was de homing-oriëntatie meestal 
zeer goed en veel van de proeven die Matthews' hypothese moesten weerleg
gen, zijn met zuidwaartse verplaatsingen uitgevoerd. Matthews veronderstelt 
nu dat hierdoor een schijnbare doelgerichte oriëntatie ontstond, die in werke
lijkheid niets anders was dan een vorm van nonsens-oriëntatie, berustend op 
zonnekompas zonder meer (zoals Matthews bij eenden kan aantonen). Hier
door zouden alle argumenten van de Kramergroep, berustend op het feit dat 
z i j slechts kompas-oriëntatie konden aantonen, komen te vervallen. Matthews 
meent dus eigenlijk, dat slechts zijn duiven doelgerichte oriëntatie uitvoer
den. Dit gaat mijns inziens wel wat te ver. De Duitse duiven vertonen in veel 
gevallen toch een duidelijke geöriënteerdheid op het huis, onafhankelijk van 
een noordelijke richtingstendens. Bij toelcomstig onderzoek zou men beter 
kunnen proberen de gehele weg, die de vogel heeft afgelegd, als criterium te 
gebruiken. Men zou deze kunnen vastleggen door de vogel een klein zendertje 
mee te geven en zijn positie voortdurend te peilen. Een dergelijk onderzoek 
is bij het Vogeltrekstation in voorbereiding. 

De Kramer-Matthews antithese is nog steeds niet opgelost. Er zijn ook 
geen aanwijzingen dat dit binnenkort zal gebeuren. De beslissende homing-
proeven met duiven zijn niet gemakkelijk uit te voeren en het l i j k t er op dat 
bij deze tamme vogels het oriëntatievermogen maar matig ontwikkeld is. Met 
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wilde vogels is het echter nog moeilijker wei'ken. (Kramer zag dit in en wilde 
zijn duiven met wilde soortgenoten kruisen. Tijdens het zoeken naar nesten in 
Italië kwam hij om het leven). Over de kaart, het onbekende deel van zijn 
kaart-kompas idee, kan. de Kramerschool oolc nu nog geen verstandig woord 
zeggen. Wanneer Kramer gelijlc heeft zou de vogel zich in principe ook zonder 
het kompas (dus zonder zon) moeten kunnen oriënteren. Dit geeft een moge
lijkheid tot onderzoek waarop ilc straks terugkom. 

Ik wil nu eerst nog iets zeggen over de sterrenoriëntat ie. Sauer, de man 
die deze oriëntatie als eerste overtuigend aantoonde, heeft ook belangwek
kende pogingen tot een verdere analyse gedaan. Zeer bijzonder was, dat het 
hem lukte de oriëntatie ook te bewerkstelligen onder de planetariumhemel. 
Het visuele karakter van deze oriëntatie komt hierdoor sterk naar voren (in 
het egaal verlichte planetarium waren de vogels gedesoriënteerd). Sauer ging 
nu de reacties van de vogels na wanneer hij de planetariumhemel draaide. 
Helaas zijn deproevenhierover'betrekkelijlc gering en zijn interpretatie wel wat 
voorbarig. Sauer meent dat zelfs de geheel onervaren nachttrekker, zich met 
absolute zekerheid op de sterren kan oriënteren, en wel in het leader van een 
doelgerichte oriëntatie. Dit wordt sterk in twijfel getrokken, maar het is te 
hopen dat Sauers pionierswerk door anderen wordt voortgezet om tot zeker
heid in deze zaak te kunnen komen. Het is in dit verband van belang te ver
melden dat het gelukt is eendenlcuikens onder de sterrenhemel tot richtings¬
keuze te brengen. Een belangrijke ontdekking werd door Matthews gedaan t i j 
dens zijn onderzoek over de nonsens-oriëntatie bij wilde eenden. Deze oriën
tatie was zowel overdag als 's nachts aanwezig (mits de hemel onbewolkt was). 
Als Matthews nu de klok van deze dieren verzette, vlogen zij overdag af in 
richtingen die te verwachten waren bij gebruik van een zonnekompas. Onder 
de sterrenhemel echter had deze manipulatie geen effect: de vogels vlogen in 
de oorspronkelijke richting, alsof er niets met hun klok gebeurd was. Dit zou 
kunnen betekenen dat de vogels zich oriënteerden op een min of meer vast 
deel van de hemel, de omgeving van de poolster. De kenmerken van de ster
renhemel waarop de vogel zich oriënteert moeten v r i j gemakkelijk te vinden 
zijn als men, zoals Sauer deed, met een planetarium kan werken. Men kan 
dan naar willekeur delen van de hemel laten uitvallen. 

Tot nu toe hebben wij vooral gesproken over oriëntatie door middel van 
visuele kenmerken: het landschap en de hemellichamen. Wij moeten nu nog 
enkele proeven bespreken die in een andere richting wijzen. 
Merkel en Fromme hielden roodborstjes in de Kramerkooi. Op het dak van 
hun laboratorium geplaatst bleken zi j zich 's nachts in de trektijd goed te 
oriënteren. Maar, in tegenstelling tot wat tot nu toe gevonden was, bleef deze 
oriëntatie ook bestaan wanneer de sterren onzichtbaar waren door zware be
wolking. Hierna werden de proeven binnenshuis voortgezet, in de kelder van 
het laboratorium. De vogels bleven georiënteerd. Pas toen men de kooi in 
een klimaatskamer met stalen wanden opstelde trad desoriëntatie op. Een 
verklaring voor deze oriëntatie werd niet gevonden. Schrijver dezes heeft de 
proeven nagedaan. Hij kon de resultaten van Merkel en Fromme niet beves
tigen. Wanneer alle visuele kenmerken uitgesloten werden, waren de vogels 
gedesoriënteerd. Gerdes plaatste broedende kokmeeuwen, direct nadat ze van 
hun nest gelicht waren inKramerlcooien op verschillende afstanden en in ver-
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schillende richtingen van hun nest. De uitbreekpogingen van de vogels waren 
gericht op de kolonie, waarin de dieren broedden. Dit was niet alleen het ge
val bij bewolkt weer (onder afscherming van het landschap) maar ook binnens
huis in een collegezaal, die tamelijk symmetrisch gebouwd was. De proeven 
verdienen een nadere bevestiging. Mocht deze komen, dan is hiermee een 
ideale gelegenheid ontstaan om het raadsel van de doelgerichte oriëntatie te 
ontsluieren. Zi j is dan immers teruggebracht in de kleine ruimte van een 
Kramerkooi en kan aan allerlei experimenten worden blootgesteld. Het komt 
mij onnodig voor nu reeds te gaan speculeren over het mechanisme van zo'n 
oriëntatie zonder het gebruik van hemellichamen. Ondanks de talrijke meer of 
minder fantastische theorieën, die hierover in het verleden zijn ontstaan, 
kunnen wij tot nu toe weinig mogelijkheden uitsluiten. De geheimzinnige ach
tergrond van de vogeloriëntatie b l i j f t echter nog steeds een belangrijke pr ik
kel om dit vaak moeizame onderzoek voort te zetten. 
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DE V O R M I N G V A N A A R D G A S TE N G E V O L G E V A N 
N A I N K O L I N G 

door 

Dr. R. J.H. Patijn 

lezing van 15 februari 1965 

Het verslag van deze lezing wordt niet opgenomen in dit jaarboek, aangezien 
het, tezamen met een studie over het Carboon in de ondergrond van Nederland 
en de oorsprong van het massief van Brabant, reeds verschenen is in Geologie 
en Mijnbouw, 42e jaargang, november 1963, pagina 341 - 358. 
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H U L P M I D D E L E N B I J H E T R E K E N E N 

door 

I r . B.P.Th. Veltman 

Wanneer in het dagelijkse leven de term "rekenen" gebezigd wordt, heeft 
dit doorgaans betrekking op "cijferen", het uitvoeren van rekenkundige be
werkingen op reële getallen. Vaak stellen deze getallen geld voor, het zijn 
dan tevens gehele getallen. Met de toegelaten bewerkingen, rekenregels, voor 
de klasse van gehele reële getallen, brengen wij bijvoorbeeld ons onzuiver 
inlcomen terug tot ons zuiver inkomen. Dank zij de handige notatie van gehele 
getallen is vr i jwel iedereen in staat deze rekenregels aan te leren. Die han
dige notatie .bestaat uit het opschrijven van getallen in machten van 10, de 
radix-10-numeratie, waarbij de plaats het gewicht aangeeft: 
572 wil zeggen (2 x 10^) + (7 x 10^) + (5 x 10^). Met juiste toepassing van 
relcenregels is de optelling 
572 + 315 te schrijven als [(5 + 2) x 10»] +(7 + 1) x lOl] + [(5 + 3) x 102]. 

De enige tabel die men moet beheersen is die van de optelling van twee ge
tallen van O t /m 9. Indien overschrijding plaats vindt, d.w.z. indien een som 
groter wordt dan 9, dienen gevormde veelvouden van 10 door het eerstvol
gende gewicht overgenomen, getransporteerd, te worden; de bewerkingen he
ten modulo-lO-bewerkingen. Niet altijd is een modulo-10-bewerking in gebruik; 
men denke bijvoorbeeld aan de optelling van uren, minuten en seconden, aan 
het Engelse matenstelsel of aan ons eigen pasmuntstelsel. Men dient meer 
conventies ten aanzien van de notatie in deze bijzondere gevallen te Icennen; 
de berekeningen zelf blijven van een eenvoudig Icaralcter. 

Het massaal toepassen van de eenvoudige relcenregels voor gehele reële 
getallen vormt goeddeels de activiteit van de digitale rekenautomaat. In dit 
opzicht bestaat er geen wezenlijk verschil tussen het aloude Icasregister, de 
tafelrekenmachine en de moderne digitale rekenautomaat. Snelheid, aantal 
rekenorganen, aantal geheugenplaatsen, de vérgaande automatisering etc. 
geven spectaculaire afbeeldingen van de stand van de techniek, maar veran
deren niets aan de beperking ten aanzien van de uitvoerbare elementaire 
mathematische bewerkingen; de algebra van de gehele getallen. Nu kunnen 
vele mathematische bewerkingen benaderd worden door herhaalde optelling 
en vermenigvuldiging (de numerieke wiskunde houdt zich hiermee bezig) zodat 
het toepassingsgebied van de digitale rekenautomaat evengoed zeer uitgebreid 
is. 

De wereld van de mathemaat is echter niet beperld tot reële gehele getal
len. De mathemaat houdt zich bezig met o b j e c t e n die, dank zij een of ander 
kenmerk, een v e r z a m e l i n g vormen. De eigenschappen van deze verza
melingen, hun s t r u c t u r e n (de onderlinge relaties van de objecten uit een 
verzameling), vormen de a l g e b r a ' s van de verzamelingen. Met de con-

Naar een voordracht gehouden voor de Konlnldijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 8 maart 1965. 
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cepten verzameling en structuur kan men schijnbaar uiteenlopende mathema
tische beschrijvingswijzen onder één noemer brengen en hun onderlinge sa
menhang doorzien. 

Sinds enige jaren realiseert men zich, dat het begrip getal weinig minder 
abstract is dan het begrip verzameling. Verwacht mag worden dat de didactiek 
van de wiskunde bij het middelbaar en hoger onderwijs veel baat zal vinden bij 
een vroegtijdige introductie van de verzamelingenleer. In Amerilca en Frank
r i j k zijn al rigoureuze wijzigingen in de wiskunde-opleiding bij het M.O. on
dernomen en met veelbelovende resultaten. 

Gelukkig heeft men tijdig aan "de ouder als hulpmiddel bij het rekenen" ge
dacht en zeer lezenswaardige instructieboelijes hiervoor opgesteld. 

Via de verzamelingenleer zijn de mogelijkheden van de digitale rekenauto
maat verder te omschrijven. Mede dank zij het grote geheugen kan de relcen-
automaat selecties malcen uit verzamelingen van objecten en daarbij bepaalde 
regels, die samenhangen met de structuur van de verzameling in acht nemen. 
Vertaalmachines, spelmachines, verkeersregelaars zijn hier voorbeelden van. 

Er zijn echter verzamelingen van objecten waarvoor een representatie door 
een digitale rekenautomaat een onbevredigende benadering geeft, of zelfs vol
strekt onmogelijlc is. 

Voor de problemen die bij deze klassen behoren staat ons evenwel een 
tweede groep hulpmiddelen bij het rekenen ter beschikking: de analoge reken
machines. Het analoge rekenen is een weinig aan de weg timmerend hulp
middel. In de techniek wordt er echter veelvuldig gebruik van gemaakt,,al
thans indien men de betekenis van "rekenen" voldoende ruim kan zien: Tj i j -
voorbeeld als "het zich bezighouden met de kwantitatieve aspecten verbonden 
aan het oplossen van problemen".Onder deze omschrijving zijn o.a. alle me
thodieken die met fysische modellen werken te vangen. 

Globaal gezien hangt analoog rekenen samen met de vervanging van een be
rekening door een meting. Een berekening bevat een = teken met aan weers
zijden een aantal bewerkingen, operatoren genaamd. Het = teken vindt zijn 
fysische afbeelding in de "wetten van behoud van . . . . I ' zoals behoud van mas
sa, behoud van energie, behoud van impuls welke onder geschikt gekozen con
dities geldig zi jn. De operatoren kunnen van allerlei aard zijn en hangen sa-
met de wijze, waarop met de fysische representanten gemanipuleerd mag wor
den. Wil men bijvoorbeeld 572 + 315 uitrekenen, dan kan men 315 gram zand 
afwegen en dit voegen bij 572 gram zand en het totaal wegen. De vergelijking 
X = 572 + 315 heeft men opgelost via "behoud van massa". Wie wegen niet 
nauwkeurig genoeg vindt kan 572 knikkers en 315 kniklcers bij elkaar doen en 
het totaal tellen. Men zou ook 572 mm en 315 mm achter elkaar kunnen zetten 
en de som meten. 

Door niet de getallen zelf maar de logaritmen op te tellen kan men met de
zelfde lengtemeting een vermenigvuldiging uitvoeren: log a + log b = log a.b. 
Onze rekenllneaal is hierop gebaseerd; de rekenlineaal is niet anders dan een 
logaritmentafel waarin de getallen door lengten worden voorgesteld. 

Aanmerkelijk ingewikkelder relaties zijn te simuleren met nomogrammen. 
Coëfficiënten-vermenigvuldigingen, delingen met verscheidene variabelen etc. 
worden hierbij in een lijnen figuur uitgevoerd. Een nomogram kan men zien 
als een grafisch, meetkundig, analogon voor algebraïsche bewerkingen. De 
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aansluiting van meetkunde met algebra treedt hier duidelijk naar voren. 
Het kwantitatieve karakter, dat men met een modelmethode wil invoeren, 

lean van primitieve aard zijn; het model beoogt soms alleen een rangorde vast 
te stellen. Een architect gebruikt een verkleind model van zijn gebouw, een 
maquette. Hij brengt hierin wijzigingen aan en komt, bij ontbreken van een 
absolute maat, tot vergelijking van diverse mogelijke uitvoeringen. 

In dit voorbeeld sluit het model zeer nauw bij de werkelijkheid aan, wat 
vorm en dimensies betreft. Het nomogram daarentegen representeert met een 
lengtemaat een grootheid die bijvoorbeeld kilowatturen voorstelt. 

Een model, dat een geometrisch verkleinde uitgave van de werkelijkheid is, 
noemt men wel een schaalmodel. Het genoemde artistieke aspect is maar één 
van de mogelijkheden van een berekening met het schaalmodel. Een montage
schaalmodel is een rekenhulpmiddel van meer technische aard. Van een ge
compliceerd toestel wordt met een montagemodel bepaald wat de beste volg
orde is om het in minimale t i jd of met maximale nauwkeurigheid in elkaar te 
zetten. 

In betonconstructies wil men de wapening optimaal leggen. Grootte en r ich
ting van de hoofdspanning dienen bekend te zijn. Als deze niet berekend kun
nen worden met toegepaste mechanica gaat men ze meten aan een schaalmo
del. Met rekstrookjes of met het moiré-effect kunnen vervormingen bepaald 
worden (de meting kan ook uitgevoerd worden uit de onder invloed van een be
lasting ontstane dubbele breking in een perspex model). 

Nog een ander soort schaalmodel is in gebruik bij akoestisch onderzoek. 
Van een concertzaal wil men goede akoestische weergave combineren met 
esthetische vorm en maximum aantal zitplaatsen. Van het ontwerp wordt een 
verkleinde uitvoering gemaald waaraan de akoestiek beoordeeld moet worden. 
De juiste geluidsabsorptie wordt aangebracht (schuimplastic sponsjes stellen 
de toeschouwers voor) en met miniatuur luidspreker en microfoon kunnen na
galm en geluidsfrequenties onderzocht worden. In dit model impliceert de 
verkleining van de macroschaal natuurlijk geen verkleining van de micro-
schaal: de afmetingen van de elementaire bouwstenen die het geluidtransport 
verzorgen blijven gelijk. De voortplantingssnelheid van het geluid wordt niet 
zonder meer mee verkleind. De kunstgreep die men toepast om deze moeilijk
heid op te lossen is het verhogen van het frequentiegebied van het geprodu
ceerde geluid; immers de voortplantingssnelheid is omgekeerd evenredig met 
de toonhoogte. Met een magneetband-recorder zijn de vereiste wijzigingen in 
het frequentiegebied te realiseren door verandering van de bandsnelheid. 

Dergelijke effecten, die betrekking hebben op de onmogelijkheid om alle 
parameters zonder meer te verkleinen noemt men schaaleffecten. Een be
kende illustratie hiervan is de bevestiging van een bol aan een kabel. De ka
belsterkte neemt toe evenredig met het kwadraat van de diameter van de ka
bel; de massa van een bol neemt toe evenredig met de derde macht van de dia
meter van de bol. Schaalvergroting brengt met zich mee, dat bij een zeker 
gewicht de kabeldiameter groter gaat worden dan de boldlameter. 

Bij het akoestische modelonderzoek bedenlee men, dat het wel mogelijk is 
een mathématisch model op te stellen voor de geluidvoortplanting; de formu? 
leringen hiervoor kunnen uit de fysische wetten opgesteld worden. Met een 
digitale rekenautomaat kan men in principe dit mathematisch model te l i j f 



126 

gaan. De onhandelbare randvoorwaarden, de grillige geometrie van de zaal, 
bloklceren deze weg. In het directe fysische analogon zi jn deze randvoorwaar
den veel eenvoudiger in te voeren door ze in geometrische zin na te bouwen. 

Een dergelijke situatie doet zich ook voor bij hydraulisch onderzoelc. De 
getijbeweging doet zeewater landinwaarts en terug stromen. De beweging van 
water in het zwaartekrachtveld is mathematisch goed te formuleren (poten
tiaalvergelijking) . De randcondities zijn echter veel moeilijker te vangen door 
het grillige r ivierprofiel . In het Waterloopkundig Laboratorium van de Tech
nische Hogeschool te Delft is daarom een model van het Nederlandse beneden
rivierenstelsel aanwezig, waarin de randcondities nauwlceurig nagebootst zijn. 
Waterhoogten en stroomsnelheden zijn in dit model met miniatuurinstrumen
ten te meten. Door extra obstakels worden de stromingscondities in het model 
aangepast aan de werkelijkheid (schaaleffect op kentallen van de stroming). 
Een bijzonder aspect in dit hydraulische analogon vormen de begincondities; 
hoe is de watervulling op het moment dat als begintijdstip voor een meting of 
berekening gebruikt gaat worden? Dit is niet instelbaar en trouwens doorgaans 
onbekend. Wêl is de voorgeschiedenis bekend dat wil zeggen de getijden en de 
storingsinvloeden op voorafgaande dagen. Bij de meting dient men dus eerst 
de voorafgaande gebeurtenissen te simuleren om de begincondities voor het 
eigenlijke onderzoek-traject gereed te maken. 

Nog een ander voorbeeld waarin het fysisch model om zijn eenvoudig te reali
seren rand- en begincondities gebruikt wordt is het rubbervliesanalogon voor 
elektronenbeweging in een elektrostatisch veld. De elektronen in een elektro
statisch veld gedragen zich als massa's in een zwaartekrachtveld (potentiaal-
wetten). De experimenteel te bepalen banen, die kogeltjes met ongelijke begin-
snelheid en richting over een gespannen membraan afleggen, kunnen bijvoor
beeld gebruikt worden om elektrostatische lenzen voor kathodestraaloscillo-
scopen te ontwerpen, (zie f ig . 1). 

In bovenstaande voorbeelden was het mede door de randcondities bepaald 
moeilijk (hoewel hier en daar zeker mogelijk en ook wel toegepast) om de 
mathematische formulering met de digitale rekenautomaat uit te werken. Er 
bestaan problemen waarvoor de randcondities van een eenvoudig Icaralcter zijn, 
maar waarbij men tóch een analoge simulatie prefereert boven een digitale 
aanpak. Doorgaans zijn dit problemen waar overeenkomstige relaties, ver
schijnselen, wetmatigheden, in de fysica te vinden zijn met zeer eenvoudig 
te hanteren objecten 

Tot deze groep behoort bijvoorbeeld het onderzoelc naar warmtetransport. 
De mathematische beschrijving is de vergelijking van Fourier. De randwaar
den, zoals vlakke muren, zijn mathematisch aanvaardbaar. Een schaalmodel 
zou hier zeer onpraktisch zijn: warmte lekt snel weg (bij kleinere afmetingen 
wordt de invloed van storende factoren relatief groter) en geleiding van kine
tische energie is een traag gebeuren. Tochvindt veel onderzoek naar warmte
transport plaats met modellen, echter zijn dit geen schaalmodellen maar 
elektrische simulaties. Warmte weerstand en warmte capaciteit vinden hun 
parallel in elelrtrische weerstand en -capaciteit. Dat warmte-weerstand en 
warmte-capaciteit doorgaans niet gescheiden kunnen worden en dat ze gebon
den zijn aan lengte en volume van de betreffende materialen is te omzeilen 
door een simulatie met meer, in gedachten niet te scheiden, elektrische 
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1. Een drietal banen van kogeltjes, welke met verschillende beglnsnelheld en van ver
schillende plaatsen uit worden weggeschoten, en heuvels en dalen op een rubber vlies 
passeren. 
E r zijn drie hoogtebepalende configuraties aanwezig. De hoogte komt overeen met de 
elektrische potentiaal in een probleem over elektrostatische afbuiging. 

1 2 3 4 5 

. Warmtegeleiding door een muur; 
e ::tomperatuur, ^ : t i j d , :v; plaats, \ 
p : dichtheid, c; soortelijke warmte. 

w a r m t e g e l e i d i n g s - c o ë f f i c i ë n t , 
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weerstanden en condensatoren. Een muur denkt men zich opgebouwd uit een 
aantal lagen, die ellc apart door een weerstand met capaciteit gesimuleerd 
kunnen worden. Figuur 2 schetst deze representatie. 

Een groot voordeel van een dergelijke elektrische simulatie blijkt bij de 
synthese van de warmtehuishouding van gebouwen. Het resultaat van wi j z i 
gingen in isolatie, in zonafscherming, in warmtecapaciteit etc. op het totaal
gedrag is direct zichtbaar. Behalve Icwantitatieve kennis levert een dergelijke 
simulator, bi j hantering als Inspirerend speeltuig, de ontwerper veel inzicht. 
De directe instelmogelijkheden van de gegevens, de presentatie van de oplos
sing en het daaruit voortvloeiende contact met het probleem vormt momenteel 
nog een exclusieve karalrtertrek van het analoog rekenen. In de toekomst zal 
deze uitdaging door de specialisten van de digitale rekenautomaat stellig be
antwoord worden: zo ver is het echter nog niet 

Men dient zich uiteraard te blijven realiseren, dat analoog rekenen meer 
overeenlcomst vertoont met meten dan: met rekenen De te bereilcen nauwkeu
righeid wordt mede bepaald door de meetnauwkeurigheid voor stromen en 
spanningen en door de nauwkeurigheid van de componenten. 

Parallel aan het reeds genoemde rivieren-schaalmodel in het Waterloop
kundig Laboratorium bezit Rijkswaterstaat een elektrisch analogon. De rivier 
wordt daarbij in secties verdeeld, waarbinnen niveau, berging, etc. constant 
worden verondersteld. Via het mathematisch model is een fysisch analogon 
opgebouwd uit goed hanteerbare componenten van een andere dimensie; water
stroom: wordt elelrtronenstroom, waterhoogte wordt potentiaalverschil. Dr. 
I r . J. C. Schönfeld heeft twee jaar geleden reeds gedetailleerd geschreven 
over de werking van de DELTAR*); 

Na deze voorbeelden, waarin met een elektrisch circuit fysische gebeur
tenissen van een andere dimensie gesimuleerd worden, rijzen onmiddellijk 
een aantal vragen. 
Wat bepaalt de voorkeur voor de eleldrische representatie? Biedt het gebruik 
van analoge rekenmachines alleen d&n gemak indien de variabelen in het fy^ 
sische probleem nauw aansluiten bij elektrische representanten, zoals elek
trische weerstand voor warmte-weerstand, elektrische potentiaal voor druk? 
Zijn er met elektrische circuits bouwstenen te maken, operatoren, die ele
mentaire mathematische bewerkingen kunnen uitvoeren, waarmee het mathe
matische model gesimuleerd kan worden zonder dat Icennis omtrent de'fysi
sche betekenis van de variabelen van onmisbaar belang is? 

De voorkeur voor elektrische representatie is in belangrijke mate gesti
muleerd door de technologische ontwikkeling van de componenten. Weerstan
den en condensatoren worden bij miljoenen per dag gemaakt: zij zi jn goedkoop 
en Idein, handig van afmetingen. Dat elektrische verschijnselen snel zijn is 
voldoende bekend. Het is echter vooral het geweldig grote meetgebied, waar
in de elektrische geleidingswetten gelden, dat het gebruik zo plezierig maakt. 
De wetten van Kirchhoff en de wet van Ohm zijn geldig voor microampères 
en voor ampères . Dit vindt zijn oorsprong in het mechanisme van het trans
port van elektronen, waarbij tussen de elektronen zelf, ook bij hoge stroom
dichtheden, weinig wisselwerking optreedt. 

*) Natuurkundige Voordrachten, N . E . 41, 123, 5 apri l 1963. 
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Er bestaan wel degelijk mechanische en pneumatische analoge rekenma
chines; het gebruik ervan neemt echter af. Mechanische rekenmachines wer
den vroeger veelvuldig gebruikt bij richtapparatuur voor geschut. Pneuma
tische rekenapparatuur vindt nog steeds veel toepassing al^ automatische 
regelaar in de industrie. 

De tweede en derde vraag over mogelijke generalisaties in de simulatie 
met elektrische circuits laten zich samen beantwoorden. De vorm van het 
mathematische model en niet de diménsie van de variabelen bepaalt of ana
loge simulatie goed uitvoerbaar zal zijn. Men kan zeer wel de waterhoogte 
met een elektrische stroom simuleren en de waterstroom met een elektrische 
potentiaal, soms biedt deze duale afbeelding zelfs voordelen. Dat men ook 
waterstroom door potentiaal en waterhoogte door elektrische stroom zou kun
nen voorstellen is de stap die leidt tot simulatie van het mathematisch .model. 
Immers V = i.R eni = V.G stellen beide een evenredigheid tussen twee va
riabelen voor met respectievelijk weerstand R en geleidingsvermogen G als 
evenredigheidscoëfficiënt. De realisering van de simulatie bepaalt of R dan 
wel G eenvoudig te hanteren is. Het is dus van belang de vorm van het mathe
matische model te analyseren en uiteen te rafelen in die elementaire bewer
kingen waarvoor een bijbehorend elektrisch analogon bestaat. Dat analoog en 
digitaal rekenen overlappende gebieden bestrijken is duidelijk; de weg van het 
gegeven mathematische model naar de oplossing kan in principe door beide 
worden afgelegd. Nauwkeuriglieid, snelheid en economie bepalen de, soms 
moeilijke, keuze. Om deze keuze te kunnen maken is het van belang te weten, 
welke elementaire bewerkingen met elektrische circuits uitgevoerd kunnen 
worden. 

Allereerst worden enige gestileerde voorbeelden gegeven van de vervan
ging van een wiskundige bewerking door een meting. 

a) o p t e l l i n g 

S ^1 

I 3 ^ 

b) v e r m e n i g v u l d i g i n g 

I 

Met de variabele weerstanden R^en R2 (fig..3) 
leunnen de stromen en «2 ingesteld worden 
op de ampêremeters Aj^ enA2. De ampère-
meter A3 wijst de som van A^ en A2 aan, 
daar + ?' =i , volgens de wet van Kirch
hoff. ^ 

Met de variabele weerstand R^ (fig. 4) wordt 
de stroom i op de ampêremeter A ingesteld. 
Het produkt i maal R kan op de voltmeter V 
afgelezen worden. Immers V = iR volgens de 
wet van Ohm. 
Door R volgens een voorgeschreven functie 
in de t i jd te variëren ge\dt:V(t) = iR(t). 
Wordt ook i?i in de t i jd (of als functie van een 
andere variabele) veranderd dan geldt; 
V(t,x) =i(x).R(t). 
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c) d i f f e r e n t i a t i e : 

v ( t ) (i) 

i n t e g r a t i e 
De lading op een condensator is evenredig 
met de spanning over de condensator, (fig. 5) 
Q = V.C 
Stroom is ladingsverandering per tijdseen
heid 
dQ _ dF 

'dt = C 

i = C 

dt 

dF 
d^ 

V lean weer een functie van de t i jd zijn: 

De uitslag van de ampêremeter is dus evenredig met de afgeleide van de span
ning. Ofwel de uitslag van de voltmeter is evenredig met de integraal van de 
stroom door het circuit. 

1 hf 
V(t) = Q J^^i(t)dt.+heginvoovwsiSiTde. (De beginwaarde is de spanning van de 
condensator op het moment dat het experiment gaat beginnen). 

Voor berelceningen, samengesteld uit de elementaire bewerlcingen die ver
meld zijn, zou het eenvoudig zijn als men bovenstaande circuits zonder meer 
aan elicaar Icon verbinden. Hoe dit te doen zonder dat eén volgend circuit, een 
voorafgaand circuit beïnvloedt? Een gedeelte van de stroom in het eerste c i r 
cuit zal immers in het volgende circuit gebruikt worden. Het circuit verliest 
daardoor zijn "elementaire bouwsteen"-karakter. 

Om dit te ondervangen wordt een kunstgreep toegepast. Men voegt ver
sterkers toe aan de circuitelementen. Deze versterkers, operationele ver
sterkers genaamd, kan men zien als automatische regelaars. De regelaar 
heeft tot taak de stromen in twee verschillende talcken zo goed mogelijk aan 
elkaar gelijk te maken. De eerste tak omvat de stromen die van de verster
keruitgang (potentiaal naar de versterkeringang (potentiaal V™) lopen. De 
tweede tak omvat alle andere stromen haar de versterkeringang. De regelaar 
kan door verandering van Vu de stromen gelijk malcen en doet dit op basis van 
de potentiaal Vg(deze verandert immers als de stromen ongelijk zijn); aange
nomen mag worden dat de versterker zelf geen stroom onttrekt. 

Doorgaans worden Vg en t .o .v . aardpo-
tentiaal gemeten. 
In de circuittekeningen worden deXdan weg
gelaten. 
Vu =-A Vrr- Het min-telcen is noodzakelijk 
voor de ju l^e regelwerking. I 1 

De volgende bewerkingen kunnen nu uitgevoerd worden. 

a) Telcenomkering en vermenigvuldiging met coëfficiënten, (fig. 7) 
Als er geen stroom naar de ingang van de versterker gaat geldt in het knoop-
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punt bij T^: i. = O (rekening houdend 
met de arbitraire pijlrichtingen) 

V.-V V -V 
= O 

MitsT^ zeer Idein is (b.v. -lO'^V^) volgt hieruit: 

V V-
= O 

b) T e k e n o m k e r i n g en o p t e l l i n g . 

v. 

RA 

Irp + ij + ij = 0 1 t j «2 

Rj^ Rrp 

" Ril '1 R i / ' ^ 

(fig. 

c) T e k e n o m k e r i n g en i n t e g r a t i e ; d i f f e r e n t i a t i e . 

^ ii + « T = O (fig. 9) 

H h dV„ V„ 

dt R, 
11 = 0 

• Vi = -RiC^.u .dVu 
dt 

voor¬
waar
de 

Deze elementaire schakelingen kunnen nu wêl zonder meer gecombineerd 
worden voor ingewikkeldere berekeningen. Immers de Ingangsstroom naar 
een volgend circuit wordt nu door de versterker geleverd en niet door het 
voorafgaande circuit. De uitgangs spanning van de versterker zal niet afne
men door deze belasting. 

Met deze circuits kunnen differentiaalvergelijkingen gesimuleerd worden. 
Bijvoorbeeld een differentiaalvergelijking van de 1^ orde met constante coëf
ficiënten: 1̂  ^ + x=y; X =0 voor t = 0. 
Het recept is als volgt (fig. 10): 
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-RC X 

C 

H H 

-{> 

- (y -x ) 

R A . / - ^ ^ ^ 

R 

R 

1. Schrijf de vergelijlcing expliciet naar de 
hoogste afgeleide. 

dx 1 , 
d7 = Tö'-^^ 

2. Telcen een schema waarin alle afgeleiden 
voorkomen. 

3. Stel het rechterlid samen 
4. Sluit nu de kring, rekening houdend met 

het teken aan weerszijden van het gelijkle
ken. 

dx 
-RC dt -(y-x) -RC 

R 

y( t ) H R 

R 

<1-

x(t: 

R 

Door meting van x(t) kan de oplossing van de 
differentlaalvergelijldng op elke gegeven 
functie j) (ï̂  bepaald worden. 

In deze voorbeelden zijn alleen bewerkingen van reële objecten genoemd, 
waarbij opvalt dat, in tegenstelling tot de digitale rekenautomaat, de operato
ren continu zijn. Opmerkelijk is nog, dat men met deze circuits in principe 
ook complexe objecten aan kan; de complexe variabele wordt gerepresenteerd 
door een sinusvormige wisselspanning (amplitude en fase). 

De beschreven circuits met operationele versterkers geven een indrulc van 
het karakter van de operatoren die eenvoudig gesimuleerd kunnen worden. 
"Eenvoudig" houdt natuurlijk ook in, dat de operationele versterker geen ge
compliceerd en duur element is. Tien jaar geleden waren het omvangrijke 
toestellen met een tiental elektronenbuizen; thans hebben ze de afmeting van 
een luciferdoosje of, in micro-circuituitvoering, van een luciferkop. 

Zoals het voorbeeld van de differentiaalvergelijking van de l ^ orde al toont 
zijn meer operationele versterkers nodig om een probleem op te lossen. 
Doorgaans zijn enige tientallen, in de vliegtuigindustrie zelfs honderden, ge
bruikelijk. A l deze rekenorganen werken tegelijkertijd; de analoge procedure 
wint het mede daarom in rekensnelheid ruimschoots van de digitale rekenauto
maat. Deze heeft slechts één of hoogstens enlcele rekenorganen ter beschik
king waarin de getallen nd elkaar bewerkt worden. Ter illustratie: een digi
tale rekenautomaat die 1000 perioden van een sinus per seconde kan produ
ceren is een zeer snelle machine; een analoge rekenmachine kan gemakkelijk 
106 perioden van een sinus per seconde produceren. 

In de loop der jaren is een groot aantal trucjes ontstaan die de mogelijk-
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heden van de analoge rekenmachine nog aanmerkelijk hebben uitgebreid. Ver
menigvuldigers, functiegeneratoren, ruisgeneratoren zijn geconstrueerd, 
waarvan de werking vaak niet meer tot een fysische wetmatigheid is terug te 
voeren (zoals de optelling met een operationele versterker eigenlijk ook wei
nig meer te maken heeft met de wet van Kirchhoff). 
Een moderne ontwikkeling is de introductie van digitale technieken in het ana
loge gebied. Starten en stoppen van bewerkingen, het nemen van logica-be
slissingen, integratie-procedures e.d. zijn hiermee mogelijk geworden. 

Een belangrijk toepassingsgebied van de analoge rekenmachine-procedure 
ligt echter nog steeds bij een van de allereerste gebruiksvormen: de beproe
ving van "hardware" (zoals geconstrueerde besturingen voor vliegtuigen, 
leernreactoren etc.) op nog niet bestaande systemen waaraan geen schade toe
gebracht mag worden en die dus slechts gesimuleerd aanwezig zijn. Enig 
werk in deze richting is overgenomen door de digitale rekenautomaat. Het 
intensieve Icontakt met het probleem en de mogelijkheid tot het "op intelligente 
wijze iets proberen"zijn daarin echter nog niet volledig aanwezig. Opmerke
l i j k is dat een recent probleem als het ontwerp voor de TELSTAR antennebe
sturing voor het grootste deel met analoge rekenmachines is uitgewerirt. 

Het inspirerende aspect dat het aanschouwelijke model biedt is stellig geen 
privilege voor de beeldende kunstenaar. 


