Versnelling van de elutie
bij het gebruik van
chromatografische kolommen
543.544
Naar aanleiding van het artikel van Dr. L. Westenberg, „Versnelling van de elutie bij het gebruik van
chromatografische kolommen”, op pagina 410 van
het Chemisch Weekblad van 1 augustus van dit jaar,
zou ik het volgende willen opmerken.
Het is inderdaad juist dat zieh scheuren in de
kolom aan het ondereind kunnen vormen, indien in
de loopvloeistof meer gas is opgelost, dan in evenwicht is met de atmosferische druk.
De opgegeven remedie, gebruik van hydrostatische
druk i.p.v. gasdruk, is echter beperkt tot het werken
met korte kolommen. Bij een lange kolom (bijv. 150
cm lengte, zoals bij de aminozuur-chromatografie
gebruikelijk) wordt een verlengstuk van één meter
al een groot bezwaar, terwijl de hydrostatische druk,
die overeen zou komen met de in de praktijk gebruilcte 25 tot 30 cm kwik, meer dan drie meter
zou vragen. Indien men echter de gebruikte buffer
eerst ontgast door verwarming, en daarna het buffervat afsluit met een niet met water mengbare, inerte
vloeistof, bijv. paraffine, blijkt er in 40 uur chromatografie zo weinig gas in de buffer op te lossen, dat
geen scheuren ontstaan. Een voordeel van het gebruik van gasdruk boven hydrostatische druk is de
gemakkelijke regelbaarheid van de loopsnelheid door
verandering van de druk, terwijl ook het veränderen
van elutievloeistof iets gemakkelijker kan geschieden.
De meest ideale méthode is uiteraard het gebruik
van regelbare doseerpompen, die echter nogal prijzig
zijn.
M. Gruber

Boekbesprekingen
666.3/7 : 541
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X 16 cm, DM 29.40.
De drukken van dit boek volgen elkaar na de herverschijning na de oorlog (1951) in een snel tempo op.
Dit bewijst, hoezeer het in de belangstelling der keramisch georiënteerde chemici Staat.
Een wonder is dat niet: de auteur slaagt er steeds in
onderwerpen van essentieel belang uit de snel aangroeiende litteratuur op keramisch gebied in zijn boek te
behandelen, zodat telkens een verantwoord en up-todate overzicht van de stand van zaken wordt geboden.
Om steeds een boek van dezelfde omvang te behouden (deze nieuwe druk is slechts 16 bladzijden groter
dan de derde) waren - om het voorwoord van de auteur
te eiteren - offers nodig. Enerzijds werd om deze reden
de behandeling van oude strijdvragen, die inmiddels
zijn opgelost, anderzijds de beschrijving van een aantal
technologische processen achterwege gelaten.
Daardoor kwam ruimte beschikbaar voor de bespre-

king van die stofgroepen, die steeds meer een belangrijke plaats in de keramiek gaan innemen, zoals de carbiden en nitriden, de cermets en de nieuwe voor de
elektrochemische industrie belangrijke materialen (fernten en verwante stoffen).
De titels van de hoofdstukken geven een goed beeid
van het behandelde: Strukturen, Chemie und Physik der
Tone (verreweg het grootste hoofdstuk van 120 pagina’s
omvang), Keramik der Kieselsäure, Feldspat, Clasuren, Einteilung der keramischen Erzeugnisse, Ziegel,
Feuerfeste Stoffe (ook een omvangrijk hoofdstuk van
110 pagina’s), Terrakotten und Steingut, Steinzeug, Porzellan, Elektrische Isolierstoffe (dit laatste hoofdstuk
is naar het oordeel van de referent wel wat summier
gehouden gezien het enorme belang van de hier behandelde materialen).
Zeer waardevol zijn de vier uitgebreide tabeilen van
de eigenschappen van resp. de hoogsmeltende oxidische
materialen, de vuurvaste materialen, de isolatiematerialen en van de (thans nog) bijzondere materialen zoals
de carbiden, boriden, nitriden, welke door Ir. G. van
Gijn werden samengesteld en waarvan de eerste drie
los aan het boek zijn toegevoegd.
Een boek schrijven over keramiek, dat op een verantwoord wetenschappelijk peil Staat, is een moeilijke
opgave. Maar Professor Salmang, Wiens wetenschappelijke en kritische instelling aan vele keramici bekend is
heeft zieh op uitstekende wijze van deze taak gekweten.
Daardoor is een boek ontstaan, dat een leidraad voor
velen zal zijn.
Druk en uitvoering zijn fraai, de prijs is zeer redelijk.
J. M. Stevels.
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Induced Oxidation by W. P. Jorissen,
Formerly Reader in Inorganic and Physical
Chemistry, University of Leiden (The Netherlands); Elsevier Publishing Company, Amsterdam,
London, New York, Princeton. 15 X 23 cm,
X + 208 pp., 77 fig., geb. f 22.00.
In dit boek, dat de 89(!)-jarige auteur slechts kort voor
zijn overlijden voltooide, vindt de lezer een overzicht
van de bekende onderzoekingen welke door Jorissen in de
loop van vele jaren met talrijke medewerkers werden
verricht. Uiteraard valt de nadruk hierbij op de période
voor 1935, meer dan op de latere jaren, toen de inzichten omtrent kettingreacties en het optreden van vrije
radicalen als tussenprodukten van beslissende invloed
werden. Het gestelde op de stofomslag wekt dan ook o.i.
wat te hoge verwachtingen.
Bij het lezen van dit in historisch opzicht bijzonder
interessante werk, komt men opnieuw onder de indruk
van de verblüffende belezenheid en geestdrift van de
schrijver —■ voor wie het samenstellen van dit boek,
zoals hij aan referent persoonlijk meedeelde, een troost
en een afleiding is geweest in zijn laatste levensjaren.
In zekere zin kan zijn boek dan ook worden beschouwd
als een autobiografie.
De veelzijdige belangstelling en vitaliteit van de auteur
mögen blijken uit het feit, dat niet slechts fysisch- en
organisch-chemische, maar ook technische en biochemische aspecten worden besproken. Opmerkelijk en aantrekkelijk is, dat geen pogingen worden gedaan „alles”
te verklären; in ieder hoofdstuk vindt men stimulerende
vragen en voorstellen tot het verrichten van verder onderzoek. Het werk bevat voor menigeen die zieh met
het terrein der oxidatie bezig houdt vele nuttige en belang wekkende experimentele gegevens.
De uitvoering is behoorlijk; de prijs is redelijk te
achten.
E. C. Kooyman
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