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Voorwoord
In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen
op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Aan deze publicaties
mogen geen normatieve waarden worden toegekend.
Deze praktijkrichtlijn is onder de eindverantwoordelijkheid van normcommissie 390 146 “Luchtkwaliteit”
opgesteld door normsubcommissie 390 146 06 "Werkplek- en buitenluchtmetingen".
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Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Bepaling van de concentratie aan
koolstofdisulfide – Gaschromatografie
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze praktijkrichtlijn beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide
(CS2) in buitenlucht, gebruik makend van een gaschromatografische methode met een
vlamfotometerdetector (FPD) en met directe injectie van het monster.

Vo

Deze methode is van toepassing op de meting van de CS2-concentratie in buitenlucht. Het
concentratiegebied ligt tussen ca. 10 µg/m3 en 1500 µg/m3 bij een monstervolume van 10 ml. Het is niet
zinvol een 24 uursmeting te doen omdat de in buitenlucht aanwezige CS2 steeds van puntbronnen afkomstig
is en er dus een sterke afhankelijkheid van de windrichting is. Met deze methode kunnen in één
analysegang waterstofsulfide (H2S), zwaveldioxide (SO2) en methylmercaptan (CH3SH) eveneens worden
bepaald, in ongeveer hetzelfde concentratiegebied als CS2; H2S wordt echter niet gescheiden van
carbonylsulfide (COS) en zwavelhexafluoride (SF6) indien deze stoffen aanwezig zijn.

or

Componenten die bij de gaschromatografische analyse dezelfde of bijna dezelfde retentietijd hebben als de
te bepalen componenten, kunnen storen. Bij gebruik van een voorscheidingskolom wordt deze soort
storingen grotendeels opgeheven; reden waarom een dergelijke kolom in de methode is opgenomen. De
beschreven methode leent zich goed voor automatisering. Iedere 15 min kan een monster worden
geanalyseerd.
OPMERKING 1
Als in het aanzuigcircuit een mengvat wordt opgenomen, waarin het luchtmonster enige tijd
(bijv. ca. 15 min) verblijft en wordt gemengd alvorens injectie plaatsvindt, kan een representatief monster in de tijd
worden genomen als betere basis voor een meting van de gemiddelde waarde per uur.
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2 Verwijzingen
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OPMERKING 2
De beschreven FPD is van het éénvlamstype. Met een moderne tweevlamsdetector kan de analyse
ook worden uitgevoerd. De storing van componenten met (bijna) dezelfde retentietijd is dan gering. Volg de
gebruiksvoorschriften van de fabrikant bij het ontsteken van de vlammen.

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van
toepassing.
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NEN 2042

Luchtkwaliteit – Bereiding van ijkgasmengsels met behulp van permeatiebuizen

3 Beginsel

Monsterlucht wordt, na afvangen van stofdeeltjes, aangezogen via een monsterlus met een maximumvolume van 10 ml. Éénmaal per 15 min wordt het monster, dat zich op dat moment in de monsterlus bevindt,
gedurende 15 s met van een draaggas (stikstof) gebracht op de voorscheidingskolom van een
gaschromatograaf; 1 min later wordt de voorscheidingskolom in tegenstroom schoongespoeld. H2S, SO2,
CH3SH en CS2 hebben dan intussen de voorscheidingskolom doorlopen en bevinden zich op de
scheidingskolom, waar zij van elkaar worden gescheiden en vervolgens gedetecteerd met een FPD die
gevoelig is voor zwavelverbindingen. De grootte van het detectorsignaal is een maat voor de concentratie
van CS2 in het luchtmonster. 15 min na de monsterinjectie kan de volgende analysecyclus beginnen.

4 Reagentia
De som van het totaalzwavelgehalte van de te gebruiken gassen behoort zo klein mogelijk te zijn, in ieder
geval kleiner dan 3 µg/m3.
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4.1 Stikstofgas, continu uit cilinders, door bijv. Drager Combi Automatik, type Labo® en gereinigd. Dit
gereinigde gas is geschikt voor draaggas en spoelgas in resp. de gaschromatograaf en de ijkgasinstallatie.
OPMERKING

Reiniging met ALS-apparatuur, type Pure Gas®, voldoet in de praktijk.

4.2 Waterstofgas, continu uit een elektrolytische generator. Reiniging is niet noodzakelijk mits de
silicagelpatroon en water van voldoende kwaliteit zijn. Dit gas is geschikt als vlamgas voor de detector.
OPMERKING

Waterkwaliteit behoort conform de eisen van de fabrikant van de waterstofgenerator te zijn.

Vo

4.3 Lucht, continu uit compressor, gedroogd over moleculaire zeef, gereinigd door
luchtreinigingsapparatuur. De lucht is dan geschikt voor verdunning in de ijkgasinstallatie en voor
branderlucht in de detector.
OPMERKING

Reiniging met ALS-apparatuur, type Pure Gas®, voldoet in de praktijk.

5 Apparatuur

Een schematisch overzicht van de totale apparatuur en de aansluitingen is gegeven in bijlage A.

or

Voor iedere combinatie van kolommen en apparatuur behoort door optimalisatie van de omstandigheden te
worden vastgesteld of de in dit voorschrift aangegeven tijden en temperaturen de juiste zijn. De gegeven
waarden zijn indicaties.

Omdat veel materialen gevoelig zijn voor CS2, H2S en SO2 in lage concentraties en daardoor aanleiding
geven tot onjuiste metingen, behoren alle onderdelen van de apparatuur die met deze stoffen in aanraking
kunnen komen zoveel mogelijk te worden vervaardigd van perfluoretheenpropeen (FEP).
5.1

Gaschromatograaf, voorzien van een FPD.
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Tussen de detector en de fotomultiplicatorbuis behoort een optisch filter te worden geplaatst met maximale
transmissie bij een golflengte van 394 nm en met kleine bandbreedte (5 nm). De werktemperatuur van de
detector behoort constant op (105 ± 2) °C te worden gehouden. Hiermee wordt condensvorming voorkomen.
De fotomultiplicator behoort binnen ± 2 °C constant te worden gehouden op 20 °C of 25 °C.
Een elektrometer en een registrerende voltmeter worden aangesloten op de detectoruitgang. De schrijver
behoort een responstijd kleiner dan 1 s te hebben en een meetgebied van 0 mV tot 1 mV volle schaal (totaal
meetgebied 0 mV tot 1000 mV). Omdat de gevoeligheid van de detector verloopt, is regelmatig ijken met een
ijkgas noodzakelijk (zie ook 7.4).
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5.2 Scheidingskolom, geschikt voor het scheiden van H2S, SO2, CH3SH en CS2 van elkaar en van andere
componenten. De kolom is 11 m lang, heeft een binnenmiddellijn van 2,15 mm en is vervaardigd van FEP.
De kolom is gepakt met 12 % polyfenylether/ 0,5 % orthofosforzuur op chromosorb-T, deeltjesgrootte
0,250 mm tot 0,425 mm (40 mesh tot 60 mesh). Hij wordt isotherm bij 60 °C gebruikt (maximaal toegelaten
150 °C). De kolom wordt geconditioneerd bij 70 °C onder een draaggasstroom gedurende ca. 16 h.
OPMERKING 1
Deze kolom is niet in staat H2S te scheiden van carbonylsulfide en zwavelhexafluoride als die
aanwezig zijn. In dat geval kan slechts de som van deze drie componenten worden bepaald.
OPMERKING 2

Deze kolom is in de handel verkrijgbaar.

5.3 Voorscheidingskolom, vervaardigd van FEP, met een lengte van 61 cm en een binnenmiddellijn van
2,15 mm, gepakt zoals de scheidingskolom (5.2). De kolom wordt isotherm op 60 °C gehouden. Deze kolom
brengt scheiding teweeg tussen H2S, SO2, CH3SH en CS2 enerzijds en zwavelverbindingen met grotere
moleculen dan de bovengenoemde anderzijds, waardoor deze laatste niet in de scheidingskolom komen.
5.4 Monsterlus, van FEP vervaardigd, ca. 250 mm lang, binnenmiddellijn 7 mm, met een maximumvolume
van 10 ml. Het injectiesysteem behoort op (60 ± 2) °C te worden gehouden om wateradsorptie te voorkomen
en bevindt zich daartoe in de oven van de gaschromatograaf.
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