
Het feilloos meten van luchtvervuiling door schadelijke koolwaterstoff en is 
tamelijk ingewikkeld. Een instrument dat daarvoor meestal wordt gebruikt is 
een gaschromatograaf (zie afb. 1).

De brandstofcel als betrouwbare sensor 
van luchtkwaliteit

In een gaschromatograaf wordt te analyseren lucht geïnjecteerd in een 
draaggas. Dat mengsel wordt door een gaschromatochrafische kolom 
geleid, die in een temperatuuroven staat.  De kolom scheidt de verschillende 
aanwezige stoff en waarna deze apart door de detector worden geleid. Elke 
detectorpiek is een vluchtig gas en de oppervlakte onder de pieken is maat-
gevend voor de hoeveelheid van de vluchtige gassen die aanwezig zijn in het 
luchtmonster. 

Een veelgebruikt type detector is een vlamionisatiedetector, ofwel een FID 
(Flame Ionisation Detector, afb. 2). In de detector wordt een waterstofvlam-
metje gebruikt. De te analyseren lucht met de koolwaterstoff en wordt daar 
doorheen geleid. De verbranding vindt plaats tussen twee elektroden en 
daarbij komen ionen en elektronen vrij. 

Alleen bij de verbranding van organische verbindingen treedt ionisatie op.
Stoff en die niet verbranden worden niet gedetecteerd. Een FID is daarom 
alleen geschikt voor het analyseren van koolwaterstoff  en. Maar een FID heeft 
ook een groot nadeel, want het is lastig het apparaat op locatie te gebruiken. 
Met name het brandgevaarlijke waterstofgas, dat nodig is voor het functioneren 
van het instrument, vereist de nodige veiligheidsmaatregelen.
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Afb 1: Schematische werking van een gaschromatograaf.

Afb. 2: Werking van een FID.

Welke stoff en precies in het gasmengsel 
zitten wordt duidelijk door ze te analyse-
ren met licht. Met behulp van een prisma 
wordt de brekingsindex bepaald. Dat levert 
een kleurenspectrum op dat vergelijkbaar 
is met een regenboog (grafi ek 1a). Aange-
zien elke stof licht met een unieke golfl engte 
(kleur) refl ecteert, geven de kleuren dus 
snel en duidelijk inzicht in de samenstelling 
van de gemeten gassen.
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Brandstofcel
Rasenberg Instruments heeft in opdracht van Nasa een sensor ontworpen die dat nadeel niet heeft en continu de 
luchtkwaliteit kan monitoren. Deze sensor, de Signal Electrical Module (SEM), heeft heel geringe afmetingen. De 
werking is gebaseerd op het principe van een brandstofcel. Het instrument bestaat uit een minuscule verbrandings-
kamer omgeven door een kathode en een anode, waar de te meten lucht doorheen loopt. De temperatuur in die 
verbrandingskamer is 240 °C en door die hoge temperatuur exploderen de aanwezige koolwaterstoffen. Daar komt 
energie bij vrij. Net als met de FID kan de energie daarvan worden gemeten.

Bij het exploderen van de koolwaterstoffen komen fragmenten van die stoffen op de wanden van de verbrandingskamer 
terecht. Die wanden zijn gloeiend heet en daardoor verbranden die fragmenten. Hoelang dat verbranden duurt helpt 
mede om te bepalen om welke koolwaterstof het gaat.

De output van de brandstofcel bestaat dus uit twee componenten. De eerste is een grafiek met de elektrische spanning 
als maat voor de verbrandingsenergie. De tweede is een grafiek die de verbrandingstijd weergeeft, vergelijkbaar met 
de output van een gaskolom (zie afb. 3)

 

Door interpretatie van beide meetresultaten van SEM kan de identiteit en de mate van luchtvervuiling nauwkeurig 
worden bepaald. Enerzijds omdat elke koolwaterstof die explodeert zijn eigen unieke energiepakketje heeft. Aan de 
andere kant geeft de contacttijd na de explosie in de verbrandingskamer informatie over de identiteit van de ver-
ontreiniging. Zo betekent een kort en krachtig signaal dat het een zeer vluchtig gas betreft. Een traag signaal duidt 
op een ander soort gas. Hoeveel er van een specifieke koolwaterstof aanwezig is wordt berekend uit het oppervlak 
onder de grafiek.

Afb. 3: Meting van de luchtverontreiniging met benzeen (vertikale as, 50 µg/m3) door SEM. De witte lijn is de energie die door de brandstofcel  
 wordt gemeten.De gele lijn geeft aan hoelang het duurt voordat het residu van de wand van de verbrandingskamer is verdwenen.
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SEM versus FID
SEM is een zeer nauwkeurig instrument (afb. 4). Slechts enkele moleculen luchtvervuiling worden al gedetecteerd. De 
sensor kan enerzijds worden ingezet als instrument om een range aan vervuilende stoff en te detecteren. Anderzijds 
kan de sensor ook worden geconfi gureerd om naar slechts één stof te kijken, bijvoorbeeld benzeen. Dat is erg handig 
als er vermoedens zijn van vervuiling met specifi eke gassen.

Vergelijking van een FID en SEM vallen altijd uit in het voordeel van de brandstofcel. SEM is veel kleiner en handzamer 
dan een FID. Hij is meteen klaar voor gebruik en er zijn geen risicovolle extra vaten met waterstofgas nodig. 
De meetresultaten zijn zeer betrouwbaar, ook bij grote hoeveelheden vervuilende stoffen.

Afb 4: De Signal Electrical Module (SEM) van Rasenberg Instruments.

De brandstofcel is ooit bedacht om gassen 
te gebruiken als bron voor elektrische energie. 

Door dit principe omgekeerd te gebruiken is een 
betrouwbare methode ontstaan waarbij 

luchtvervuiling wordt gebruikt om 
de luchtkwaliteit te detecteren.


