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1. I N L E I D I N G

Luchtverontreiniging door verkeer vormt heden ten dage een groot probleem
inurbane en suburbane gebieden. In Nederland isdit ook het geval,temeer daar
ons land van de E.E.G.-landen dehoogste autodichtheid endegrootste populatiedichtheid bezit. In ons land hebben we te maken met een geconcentreerde
emissie en een relatief groot aantal receptoren. Vanuit beleidsoogpunt is het
relevant om ook een overzicht te hebben van dedeeltjesgrootteverdeling van de
emissie van submicrone verkeersaerosolen. Door de grote dispersie van de verkeersemissies is de invloed van de processen die de deeltjesgrootteverdeling
beïnvloeden gering. De emissie aan submicrone deeltjes kan daarom gebruikt
worden voor een evaluatie van de invloed van wegen op locale schaal.
De verkeersemissie kan onderscheiden worden in een gasvormige en een
stofvormige component. Dezeeerstevoornamelijk bestaande uit koolmonoxide,
kooldioxide, stikstofoxiden en koolwaterstoffen wordt in dit proefschrift niet
behandeld, omdat er vergeleken met de laatste groep van verontreiniging, namelijk deaerosolen, alrelatief veeloverbekend is.Vande aerosolen ismet name
loodeenvanuit gezondheidskundig oogpunt belangrijk bestanddeel. Hierover is
ook relatief meer bekend dan overdeanderecomponenten van het aerosol. VAN
LITH, SEVERUNS, e.a. (1976) geven aan, dat de geschatte loodemissie door verkeer in Nederland in 1973ongeveer 2,3 miljoen kg bedroeg. Vanwege de kleine
deeltjesgrootte van het verkeersaerosol - deze ligt volgens LITTLE en WIFFEN
(1977)vlak na de emissie in de buurt van 0,02 um à 0,04 um - zullen de deeltjes
diep in de longen kunnen doordringen. Door ons eerste natuurlijke verdedigingsbastion tegen stofdeeltjes, de neus, worden deze deeltjes namelijk niet
afgevangen. Wanneer in dit onderzoek deeltjesafmetingen gegeven worden, is
steedsdediameter bedoeld tenzij dituitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De
'task group on lung dynamics' (1966) heeft een model gepresenteerd dat de
gedeponeerde fractie van deeltjes in longen en luchtwegen beschrijft. Voor de
genoemde deeltjesgrootte isdegedeponeerde fractie inde longen ongeveer 0,5 à
0,7.De fractie van tracheo bronchiale depositie isinde orde van 0,1 à 0,4. Over
de effecten van lood op de mens wordt verwezen naar BIERSTEKER en ZIELHUIS
(1975).Deze beide auteurs geven aan, dat bij een concentratie van 1 ug lood/m 3
ongeveer één derde van detotale geabsorbeerde hoeveelheid lood door de mens
uit de lucht afkomstig is. Deze concentratie kan hoger zijn in de buurt van een
drukke weg, zodat de uit de lucht afkomstige fractie voor daar woonachtige
personenenvoormensen,dievlakbij verkeer moetenwerken,groterkanzijn dan
de aangegeven hoeveelheid.
Verontreiniging ten gevolge van verkeer is echter meer dan een lokaal probleem. Dit blijkt bijvoorbeeld uit deloodconcentraties inde sedimenten van het
Michiganmeer. EDGINTON en ROBBINS (1976) vonden, dat door antropogene
oorzaken de loodconcentraties in de sedimenten sinds 1830toenemen. In eerste
instantie isdeze toename te wijten aan de verbranding van kolen. Na 1920iser
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een sterketoename van deloodconcentratietezien ten gevolgevan het op steeds
grotere schaal plaatsvindend gebruik vanloodhoudende benzinesinde Verenigde Staten. Sinds 1950isde bijdrage van benzines aan de loodconcentratie in de
sedimenten van het Michiganmeer het tienvoudige van dat van andere antropogenebronnen. Ook opnog grotere afstanden isdeinvloed van het verkeersaerosoltezien.MUROZUMI, CHOW, e.a.(1969)hebbeneenzeersterkeennog voortdurendestijging vanhetloodgehalte gevonden inhetijsopGroenland vanna 1950.
Het loodgehalte van het ijs tussen 800 en ongeveer 1730 is vrijwel nihil en
constant. Daarna isereenvoortdurende lichtestijging tezien,waarschijnlijk ten
gevolgevan het gebruik van kolen. Sindsin 1950opgrote schaal loodhoudende
benzinesingebruik zijn gekomen, isereenzeersterkestijging vanhet loodgehalte waargenomen. Verspreiding over dergelijke afstanden is slechts mogelijk als
de verblijftijd van het aerosol in de atmosfeer lang genoeg is. Voor lood wordt
door GuiCHERiT(1974)een verblijftijd van ongeveer vijfhonderd tot zevenhonderd uur opgegeven. ESMEN en CORN (1971) hebben in een stedelijke atmosfeer
eenverblijftijd van submicron deeltjes van 0,1tot 1 umgemeten van honderd tot
duizend uur, en voor deeltjes van 1 tot 10umvan tien tot honderd uur. WHITBY
(1973)geeft aan dat voor submicrone deeltjes van 0,01 tot 0,1 um de verblijftijd
varieert van een uur tot een tiental uren. Gezien de korte periode dat het
verkeersaerosol van het atmosferische achtergrondsaerosol kan worden onderscheiden, is het onderhavige onderzoek geconcentreerd rond een vers verkeersaerosol. De leeftijden van de gemonsterde aerosolen variëren van ongeveer tien
seconden tot drie en een halve minuut.

1.1. DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK

Deoorspronkelijke opzetvanditonderzoek was,omnaastdeverkeersemissie,
ook aandacht tebesteden aan dedeeltjesgrootteverdeling van aerosolen veroorzaakt door huisverwarming en de industrie. Het was de bedoeling een beeld te
verkrijgen van het totale stedelijke aerosol. Vanwege de breedheid van het
onderwerp stedelijke aerosolen ishetonderzoek echter beperkttot heteerstedeel
van de oorspronkelijke opzet namelijk het verkeersaerosol.
Over de emissie van submicrone verkeersaerosolen is niet zoveel bekend. In
situ metingen van de emissie ontbreken. De deeltjesgrootteverdeling en de concentratieslangswegenzijn ietsminder onbekend terrein. WILLEKE, WHITBY, e.a.
(1974,1975)hebben, meteenvergelijkbaar meetsysteem alshetinhet onderhavigeonderzoek gebruikte, metingen van deeltjesgrootteverdelingen uitgevoerd in
een stad. Over verkeersemissies zeggen deze getallen echter weinig, aangezien
contaminatie vanuit andere stedelijke bronnen dan verkeer niet uit te sluitenis.
WHITBY, CLARK, e.a. (1975) hebben, ook met vergelijkbare meetinstrumenten,
langs een snelweg midden door Los Angeles de benedenwindse concentraties
gemeten. Daar ergeen simultanevoorbelastingsmetingen engeen verspreidingsmetingen zijn uitgevoerd wordt erdoor deonderzoekers geen emissiesin deeltjes
per afgelegde kilometer gegeven. WHITBY, KITTELSON, e.a. (1976) geven, weder2
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om met vergelijkbare meetinstrumenten, de verhoging van de concentraties
benedenwinds van op loodvrije benzine rijdende auto's tijdens het sulfaat verspreidingsexperiment van General Motors.Ook hier wordt door deauteurs nog
geen emissie gegeven. De door verschillende onderzoekers gemeten concentraties van aerosolen in uitlaatgassen, van onder laboratoriumomstandigheden
stationair opgestelde auto's, zijn zoals in hoofdstuk zes wordt aangegeven,
niet te gebruiken als het gaat om het verkrijgen van een beeld van de emissie in
deeltjesaantallen per afgelegde kilometer. Vandaar dat het onderhavige onderzoek als tweeledige doelstelling heeft:
- schatting van de verkeersemissie in deeltjes per afgelegde kilometer,
- schatting in situ van de snelheid van fysisch-chemische processen die de
deeltjesgrootteverdeling vaneen verkeersaerosol beïnvloeden. Met name gaat
de aandacht uit naar de snelheden van de onderlinge botsingen van de stofdeeltjes: de coagulatiesnelheden.
Het onderhavige onderzoek is beperkt tot het submicrone deel van het deeltjesspectrum. Dezedeeltjes vormen immershetgrootsteaantal vandeemissie,zij
vertonen de grootste fysisch chemische reactiesnelheden en zijn ook vanuit
gezondheidskundig oogpunt interessant.
Een tweede beperking van het onderzoek is gelegen in het feit dat alleen
aerosolen gemeten zijn met verblijftijd kleiner dan drieeneen halve minuut. Als
de verblijftijden groter worden, wordt ook de dispersie veel groter, zodat het
aandeel van het verkeer in het aerosol wegvalt in de voorbelasting ten gevolge
van het atmosferisch aerosol.

1.2. WEGPROEVEN

Voor de bepaling van de emissie werd de volgende proefopzet gekozen. Op
verschillende afstanden, variërend van 20 m tot 140 m van een matig drukke
tweebaansverkeerswegisdedeeltjesgrootteverdeling vanaerosolen gemeten. De
keuze van de meetplaats en de meetomstandigheden is belangrijk omdat alleen
deemissievan het over deweglangsrijdend verkeer interessant isen veranderingen in de deeltjesgrootteverdeling ten gevolge van contaminatie door ander
wegen of door bijvoorbeeld regen zoveel mogelijk uitgesloten moet worden.
Tijdens de aerosolmetingen zijn ook verschillende meteorologische parameters
zoals windsnelheid en windrichting gemeten, zodat de verblijftijden berekend
konden worden. Deze variëren van ongeveer tien seconden tot ruim twee minuten. Tegelijkertijd isook de voorbelasting gemeten zodat de concentratieverhoging ten gevolge van deemissie van het verkeer op de weg bepaald kon worden.
Door een auto van waaruit een inert tracergas geloosd werd, met de verkeersstroom te laten meerijden, kan de verspreiding tijdens de metingen bepaald
worden omdat de emissie van het tracergas bekend is. Uit de gemeten deeltjesgrootteverdeling kan met deze gegevens deemissie berekend worden. De schatting van de bronsterkte van dedoor een verkeersstroom geëmitteerde aerosolen
is een nieuw element dat in de literatuur nog niet eerder gerapporteerd is. Ter
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controle op de bepaling van de deeltjes emissie zijn ook simultaan loodconcentraties gemeten. Er zijn redelijk betrouwbare onderzoeken naar de emissie van
loodgedaan,zodat indiendeberekendeloodemissiemetbehulpvandewegproeven overeenkomt met de literatuur, geconcludeerd kan worden dat de gevonden
verdunningsfactoren voor aerosolen reëel zijn. Ter controle op de aanwijzing
van het gebruikte meetinstrument, een electrische verdelings analysator, dat de
deeltjesgrootteverdeling aangeeft, is het aerosol ook nog gemeten met een condensatie kernen teller, die het totaal aantal deeltjes aangeeft. Het meetprincipe
van het laatste instrument is totaal verschillend van het eerste. Wanneer beide
meetinstrumenten overeenkomstige concentraties aangeven kan aan de meetresultaten een grotere waarde toegekend worden.
Doordat de verblijftijd van de deeltjes varieert, omdat ze op verschillende
afstanden van de weg gemeten worden, zijn er naast de verspreiding ook nog
verschillende andere processen actief. De deeltjesconcentratie vermindert namelijk door coagulatie van deeltjes onderling en door depositie op de grond en
het gewas. Aangezien de verspreiding bepaald is met het tracergas, kan onderzocht worden of de concentraties met een toenemende verblijftijd sneller afnemen dan alleen door de verspreiding. De invloed van de bovengenoemde drie
processen:verspreiding, depositie en coagulatie kan berekend worden met een
model. Met dit model isook een betere emissieschatting mogelijk, omdat gecorrigeerd kan worden voor de verwijdering van deeltjes ten gevolge van depositie
en coagulatie. Een studie waarin deze drie parameters tegelijk in één model
worden beschouwd is tot nu toe nog niet uitgevoerd. De wegproeven staan in
hoofdstuk zeven beschreven.

1.3. TUNNELPROEVEN

Uit het bovengenoemde model dat de invloed van coagulatie en depositie
tijdens de wegproeven beschrijft en uit de metingen blijkt, dat de invloed van
depositie en coagulatie op de deeltjesgrootteverdeling van atmosferische verkeersaerosolen gering is.Om een schatting van decoagulatiesnelheid te kunnen
maken aan de hand van aerosolmetingen moeten ofwel de concentraties hoger
worden ofwel de verblijftijden langer. Daarom zijn er in een verkeerstunnel, in
dit geval in de U-tunnel, metingen aan het verkeersaerosol uitgevoerd. Door de
hoge concentraties en verblijftijden variërend van één tot drie en een halve
minuut wasde invloed van de verwijderingsmechanismen daar meetbaar. In de
U-tunnel is een zodanige meetopzet gekozen dat de omstandigheden zo sterk
mogelijk varieerden. Er isgemeten opzesverschillende uren, met een verschil in
voertuigaanbod, van ongeveer met een factor twee bij iedere meting. Doordat
evenalsbijdewegproeven,vanuiteenaanhetverkeerdeelnemende autoeeninert
tracergas geloosd is, kunnen de dispersie en de verblijftijden bepaald worden.
Door de keuze voor eenzogroot mogelijke variatie invoertuigaanbod, ontstaat
tussen de verschillende metingen een zogroot mogelijk verschil in verblijftijden
enandere omstandigheden, zodat deinvloed vandezeparameters opde deeltjes4
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grootteverdeling zo goed mogelijk geschat kan worden.
Met behulp vandeinhoofdstuk zevenberekende emissiegegevens,kan aan de
hand van de gemeten evenwichtsconcentratie in de U-tunnel onder de verschillendeomstandigheden decoagulatieconstante berekend worden.Anderzijds kan
uitgaandevandetheoretisch berekendesnelhedenvandepositieencoagulatieuit
degemetenevenwichtsconcentraties metbehulpvaneenmodeldat het ingestelde
evenwicht beschrijft ten gevolge van de toename van de concentratie door de
emissie van het verkeer en de afname van de concentratie door verversing,
depositie encoagulatie een schatting gemaakt worden van deemissie in deeltjesaantallen per afgelegde kilometer door het verkeer. Ook deonderlinge beïnvloeding van deverschillende verwijderingsprocessen kan hiermee gesimuleerd worden. De tunnelproeven staan in hoofdstuk acht beschreven.

1.4. ANDERE METINGEN

Naast deze twee bovenbeschreven onderzoeksdoelstellingen is een afgeleide
doelstelling het verkrijgen van inzicht in deelectrische verdelings analysator die
gebruikt is om de deeltjesgrootteverdeling te meten en het uitproberen van dit
instrument. In hoofdstuk vierwordteenbeschrijving gegevenvandit instrument
en de principes die aan de metingen ten grondslag liggen en in hoofdstuk vijf
worden deproeven beschreven dieuitgevoerd zijn omdit instrument aandetand
te voelen. In hoofdstuk negen wordt ingegaan op de bruikbaarheid van de
electrische verdelings analysator. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op
verschillende manieren van emissiemeting. In het laatste hoofdstuk - tien worden de uit dit onderzoek getrokken conclusies weergegeven.
In deze inleiding zijn al allerlei begrippen gebruikt die pas in hoofdstuk twee
aan de orde zullen komen. Dit gaat over de verschillende met dit onderzoek
samenhangende theoretische aspecten. Het onderwerp van het onderhavige onderzoek is uitgebreid en complex. Het omvat verschillende vakgebieden, vandaar dat het in het beperkte kader van een dissertatie te ver zou voeren alle
onderwerpen uitgebreid tebehandelen. Voorzover het voor eengoed begrip van
de onderzoeksresultaten nodig is, wordt de theorie kort samengevat en wordt
verder verwezen naar de betreffende literatuur. In Hoofdstuk drie wordt nog
ingegaan opdemonstername van kleinedeeltjes. Tot slot nog deopmerking dat
het verzamelen van de literatuur voor dit proefschrift in mei 1979 is afgesloten.
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2. A T M O S F E R I S C H G E D R A G VAN V E R K E E R S A E R O S O L E N

Indithoofdstuk worden deverschillendeprocessen besproken diehun invloed
hebben op de deeltjesgrootteverdeling van verkeersaerosolen. In figuur 1wordt
hiervan een schematisch overzicht gegeven. Deze figuur valt uiteen in twee
verschillende delen. Eén is het emissiesysteem, terwijl het tweede de processen
beschrijft die zich in de atmosferische grenslaag afspelen.
Het emissiesysteem omvat meer dan elleen de aerosolen die uit de uitlaat
komen, want ook door de slijtage van banden en remmen worden aerosolen
gevormd. Verder worden ook de invloed dieeen eventuele condensatie heeft op
kernen, vlak nadat het aerosol de uitlaat heeft verlaten, en decoagulatie van het
aerosol, gedurende de fractie van een seconde, dat de opmenging plaatsvindt
door voornamelijk de mechanische turbulentie van het verkeer, beiden tot het
emissiesysteem gerekend. Immersvoordereceptor - demensdiehet verkeersaerosol inademt - is het tamelijk onbelangrijk waar het geïnhaleerde aerosol
precies gevormd is. Of het net buiten de uitlaat of net daarbinnen gevormd is,
voor de receptor is het een verkeersaerosol. Vanuit beleidsoogpunt is het belangrijk om de emissiesterkte te kennen, die deconcentratie en deeltjesgrootten
oplevert die door de mens in de buurt van een wegingeademd kunnen worden.
Dit iseen reden om de bovengenoemde condensatie en coagulatie gedurende de
eerstefractie vandeopmenging achter deauto tot hetemissiesysteem te rekenen.
Zoals in figuur 1 te zien is en zoals in 2.1 wordt uiteengezet zijn er veel
processen die hun invloed hebben op de vorming van het aerosol in de auto.
Door dehogeconcentratie aan deeltjes inhet uitlaatsysteem isdecoagulatie een
belangrijk proces dat de deeltjesgrootteverdeling beïnvloedt. De coagulatie gedurendedeeerstefractie vandeopmenging isdan ook nietsandersdaneen- snel
aflopende - voortzetting van een bestaand proces. Dezezal dan ook geen doorslag gevende rol hebben op de deeltjesgrootteverdeling en de vorm van het
geëmitteerde verkeersaerosol. In het eerstedeel van hoofdstuk tweewordt naast
devorming van aerosolen door verbranding indemotor tevensdiedoor slijtage
van de banden en remmen genoemd. De eigenlijke emissies in deeltjes per
afgelegde kilometer per voertuig worden niet tot deze processen gerekend en
apart beschreven in hoofdstuk zes.
Daarna wordt ingegaan opdeprocessen dieeen rol spelen inde atmosferische
grenslaag. Het onderscheid tussen de mechanische turbulentie door het verkeer
endeatmosferische turbulentie indegrenslaag isindepraktijk nietzoscherp te
stellen als in figuur 1geschetst is. Dit schema isdan ook meer bedoeld om een
indruk te geven van de verscheidenheid van processen.
Deze processen in de atmosferische grenslaag worden onderscheiden in twee
categoriën. Namelijk processen die,grotendeels onafhankelijk vande atmosferische situatie, voortkomen uit het karakter van aerosolen en de processen die
voornamelijk bepaald worden door specifieke meteorologischeen atmosferische
omstandigheden. Tot de eerste categorie worden de coagulatie, depositie en
6
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sedimentatie gerekend. De tweede categorie omvat dispersie, de invloed van de
relatieve luchtvochtigheid, secundaire reacties en natte depositie. De reentrainment, het opwervelen van deeltjes door voornamelijk de turbulentie van het
verkeer, wordt aan het eind van dit hoofdstuk besproken.

2.1.

V O R M I N G VAN AEROSOLEN D O O R

M O T O R V O E R T U I G E N

2.1.1. Vormingdoorverbrandingsprocessen
De emissie van aerosolen door motorvoertuigen vormt naast natuurlijke
omzettingen en ruimteverwarming één vande belangrijkste bronnen van submicrone aerosolen. Bij de vorming van deze deeltjes in de automotor spelen vele
processen een rol.Om te beginnen isdebrandstofsamenstelling van belang voor
de massa van de aerosolemissie. Na de verbranding in de cylinders van het
brandstof-lucht mengsel zijn het met name nucleatie, condensatie, coagulatie,
depositieenthermoforese, dieindeuitlaat vormenconcentratievan het geëmitteerde aerosol bepalen. Tenslotte zijn ook de rijstijl, leeftijd van het uitlaatsysteem en belasting van de motor van belangvoor deuiteindelijke deeltjesgrootteverdeling van het aerosol. Het bovenstaande zal nu iets nader worden
uitgewerkt.
De in Nederland gebruikte benzines bestaan uit een mengsel van koolwaterstoffen. Deze hebben een ketenlengte van vier tot twaalf koolstofatomen of een
ringstructuur. Als anti-klopmiddel wordt vaak lood toegevoegd in devorm van
tetraethyllood oftetramethyllood. Deaerosolemissie van auto'sdieop loodhoudendebenzinesrijden,is- opmassa basisberekend- groterdan van auto'sdieop
loodvrije benzinerijden (TER HAAR, LENANE, e.a., 1972).Om tevoorkomen, dat
het lood na de verbranding van de benzine in de cylinder achterblijft, worden
organische chloor- en broomverbindingen toegevoegd. Daardoor wordt het
loodgrotendeels invluchtigeloodchloriden enloodbromiden omgezet enindeze
vorm met de verbrandingsgassen afgevoerd. Andere veel voorkomende toevoegingen aan benzine zijn: stoffen die de harsafzettingen in de cylinders moeten
verminderen, respectievelijk antioxidantia en koper deactivatoren; verder stoffen, die de ijsafzetting in de carburateur verhinderen en oppervlakte actieve
stoffen, vaak fosfaten, om er zeker van tezijn, dat het eventueel in de cylinders
achterblijvende lood als loodfosfaat de verbrandingskamers verlaat. Wanneer
alleen deze middelen aan de benzine zouden worden toegevoegd, zonder dat er
lood werd bijgemengd, is de emissie aan aerosolen hoger dan voor een benzine
zonderdezetoevoegingen (TER HAAR, LENANE,e.a., 1972).Dezeauteurs rapporteren ook een verhoogde emissie bij een toenemend aromaatgehalte van de
benzine. Op de invloed van het lood wordt hieronder nog teruggekomen. Voor
een gedetailleerde behandeling van de chemie van de verbrandingsprocessen
wordtverwezen naar EDWARDS(1973). Ook voordegegevensbetreffende andere
emissiesdan aerosolen zoals stikstofoxiden, koolwaterstoffen en koolmonoxide
wordt verwezen naar de literatuur, bijvoorbeeld: MATULA (1973), NEWHALL
(1973), LEE, PATTERSON e.a. (1971) en MAY, PLASMANS e.a. (1973). Er is weinig
8
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bekend over dedeeltjesgrootteverdeling van het aerosol alshet demotor verlaat
en de uitlaatpijp in komt. FRIEDLANDER (1977)neemt aan, dat deeerste deeltjes
gevormd worden door homogene nucleatie, zodat zeer hoge concentraties submicrone deeltjes ontstaan. Dit zijn voornamelijk koolstofdeeltjes (GANLEY en
SPRINGER, 1974).Zij botsen onderlingendoor coagulatie treedt een verandering
indedeeltjesgrootteverdeling op. GANLEY en SPRINGER (1974)gevendegevormde deeltjesmassa als functie van de uitlaat temperatuur voor loodvrije benzine
(Indolene HO 0), gewone loodhoudende benzine met een loodgehalte van 0,57
g/dm 3 en loodhoudende benzine met een loodgehalte van 0,84 g/dm 3 (Indolene
HO 30),ziefiguur 2.Daarbij blijkt, dat deloodvrije benzine bijeen temperatuur
onder 100 C een condensatie plaats vindt en de emissie een factor vier groter
wordt.Detotaleemissievanloodvrije benzineisechteraanmerkelijk minder dan
die van loodhoudende zoals in figuur 2te zien is. Bij de gewone loodhoudende
benzine treedt bij een temperatuur tussen 300en 400 C een condensatie op van
de loodverbindingen. Dit zijn met name PbClBr en PbO.PbBr 2 en verder
PbCl 2 .PbClBr voordebenzinemet0,8gramlood perliter.Bijeen afgastemperatuur onder 100 Czalophet loodhoudende aerosol nogmaals condensatie plaats
vinden. Debenzinemeteenhogerloodgehalteheeft ookeenhogere aerosolemissie. De condensatie temperatuur van de loodverbindingen isanders dan die van
de loodverbindingen die vrijkomen bij deverbranding van de gewone loodhoudende benzine, omdat de gevormde loodverbindingen niet hetzelfde zijn. De
processen die plaats vinden, zijn dezelfde.

aerosol emissie ( m g / k m )
60

50

40

30

normale
loodhoudende
benzine

20

10

°M-^

400

300

200
100
afgas t e m p e r a t u u r (°C)

FIG. 2. Aerosol emissie in gram per afgelegde kilometer, bij een kruissnelheid van 88 km/uur, als
functie van de uitlaat temperatuur. Ontleend aan Ganley en Springer (1974).
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Schattingen vande onderlinge snelheden van deverschillendeprocessen ende
deeltjesgrootteverdeling van de gevormde aerosolen zijn vrijwel niet te geven.
Als de concentraties en de grootteverdeling op de verschillende plaatsen in de
uitlaat bekend zouden zijn, zou er in principe een schatting van deze processen
kunnen plaatsvinden. Het is om verschillende redenen - waar hieronder nog
nader op ingegaan wordt - zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, om metde huidige
apparatuur eendeeltjesgrootteclassificatie uittevoerenende concentratieverdelinginhetuitlaatsysteem optemeten. Behalvedetheoretisch moeilijk tebeschrijven snelheid bij de vormingsprocessen van nucleatie en condensatie van allerlei
onbekende stoffen speelt alsverwijderingsmechanisme depositie een belangrijke
rol.Aangezien het oppervlak van het uitlaatsysteem, zeker na verloop van enige
tijd, niet glad meer is, is het moeilijk om een depositiesnelheid te geven. Tevens
kan ook thermoforese als oorzaak van depositie zeker niet uitgevlakt worden,
aangezien de temperatuur van de uitlaat overal lager is dan van het afgas.
Volgens SAMPSON en SPRINGER (1973)varieert dit verschil van 100 Ctot 170 C.
Verder is een complicerende factor, dat het volume van de afgassen en de
gassnelheden niet constant zijn. Debelasting vandemotor en het toerental heeft
daar zijn invloed op (SAMPSON en SPRINGER, 1973). Vandaar, dat bij metingen
aaneen uitlaatsysteem vaak eenbuffervat wordt gebruikt omdefluctuaties door
volumevergroting te dempen. Dit beïnvloedt echter wel de verblijftijden in het
systeem en ook de turbulentie en daarmee de representativiteit van de gemeten
deeltjesgrootteverdeling. Bij deze hoge deeltjesconcentraties is ook de coagulatie, ondanks de relatief korte verblijftijden, een belangrijk verwijderingsmechanisme.
Een tweede complicerende factor is het feit, dat GANLEY en SPRINGER (1974)
ontdekten, dat na de verdunning de aerosolvorming vaak gewoon doorgaat. De
gemeten aerosolmassa, steeds bij een en dezelfde gastemperatuur, nam bij een
verdunningtot 11% nietaftot 11% maar echtertot 50%.Het proces,dat hierbij
plaats vindt, isduidelijk een ander dan coagulatie, want bijcoagulatie verandert
de totale deeltjesmassa niet. Het feit, dat na verdunning de oorspronkelijke
concentratie niet eenvoudig uitgerekend kan worden, maakt een deeltjestelling
er niet gemakkelijker op, want verdunningen zijn bij deze deeltjesaantallen
noodzakelijk inverband methetbeperkteconcentratiebereikvande apparatuur.
FISSAN en FRANZEN (1978) geven aan, dat de concentraties aan gasvormige
verontreiniging een zeker niet te verwaarlozen invloed hebben op de gemeten
aerosolmassa. Door gasreacties aan het filter gebruikt voor de aerosol monstername, kan een overschatting van de gemeten aerosolmassa ontstaan.
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat meting van de deeltjesgrootteverdeling van een aerosol aan het uitlaatsysteem van een auto op een testbank
omdeemissieteschatten,aanzeerveelvoorwaarden moet voldoen,wiler sprake
zijn van validiteit met betrekking tot dewerkelijk inde atmosfeer te verwachten
emissie. Voor een overzicht van de emissie gemeten aan uitlaatsystemen en
emissies bepaald uit veldmetingen wordt verwezen naar tabel 10. Bovenstaande
problemen hebben er toe geleid, dat men bij het Environmental Protection
Agency nog geen bevredigende meting vandeeltjesgrootteverdelingen voor sub10
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microne aerosolen direct a a neen uitlaat heeft kunnen verrichten (ELLESTADT,
1977). Zoals uit het geciteerde werk van SAMPSON en SPRINGER(1973)en GANLEY

en SPRINGER (1974) blijkt, isdetotale emissie bijgebruik vanbenzines zonder
lood aanmerkelijk minder d a n bij het gebruik van loodhoudende benzines.
Ditzelfde isookgevonden door T E R HAAR, LENANE, e.a.(1972) en blijkt ookuit
metingen meteenelectrische verdelingsanalysator, gepresenteerd door WHITBY,
CLARK, e.a. (1975). O o k alle andere onderzoeken, geciteerd door SPRINGER
(1973) geven eenzelfde beeld tezien.
De rijstijl heeft grote invloed opdeemissie van aerosolen door auto's. Hetin
figuur 2 gegeven beeld voor de emissie verschuift ten opzichte vande x - a s
evenwijdig o m h o o g ofomlaag afhankelijk vanhetfeit of de kruissnelheid groter
isdandereferentiesnelheid van88km/uur ofkleiner. Wanneer deemissie onder
de cyclische testcondities, waarin eengemiddelde stadsrit metoptrekken, rijden
en afremmen wordt gesimuleerd, wordt bekeken tenopzichte vandeemissiemet
een bepaalde kruissnelheid, d a n is hij een factor 4 à 6 groter (GANLEY en
SPRINGER, 1974). Wanneer demotor zwaar belast wordt bij sterk optrekken of
afremmen, k a nde emissie zelfs noggroter worden, doordat deeltjes die oorspronkelijk indeuitlaat gedeponeerd zijn resuspenderen enalsnog geëmitteerd
worden. TER HAAR, LENANE, e.a. (1972) hebben bijvoorbeeld aangetoond,dat
gemiddeld 2 9 %vanhetindebenzine aanwezige lood geëmitteerd wordt onder
de officiële Amerikaanse testvoorwaarden, dat2 5 %indeauto, voornamelijk in
de motor en motorolie, blijft zitten endat4 6 % vanhetlood bij sterk optrekken
en afremmen metname alsdeeltjes veel groter d a n 1 um geëmitteerd wordt.
LITTLE en WIFFEN (1978) vonden ook sterk verhoogde loodconcentraties - dus
een grotere emissie - wanneer demotor zwaarder belast wastengevolge vaneen
helling inde weg. O o kbij hoge kruissnelheden rond 100 km/uur kande emissie
aan lood hoger zijn dan hetloodgehalte vandebenzine, zodat veelal tengevolge
van mechanische trillingen een afbraak enresuspensie vande depositieproducten indeuitlaat moet zijn opgetreden (BOYER en LAITINEN, 1975).Ookde leeftijd
van het uitlaatsysteem heeft invloed o p de loodemissie ( T E R H A A R , LENANE, e.a.,

1972). Voor degeëmitteerde deeltjesgrootteverdeling vanhetsubmicrone verkeersaerosol wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1.
LARESGOITI, LOOS en SPRINGER(1977)hebben de aerosolvorming in een diesel-

motor onderzocht endaarbij bleek, datbijuitlaattemperaturen tussen 150 Cen
300 C geen duidelijke condensatie optrad bijeenkruissnelheid van35tot 96
km/uur. Verdunning vanhetaerosol meteenbepaalde factor bleek eenevenzo
grote invloed tehebben opdegemeten deeltjesconcentratie. D e deeltjesgrootteverdeling, gemeten meteen optische deeltjesteller, bleek niet afhankelijk te zijn
van deafgastemperatuur. A a ndevorming van deze aerosolen liggen kennelijk
minder gecompliceerde processen ten grondslag dan aandeaerosolvorming in
benzinemotoren. D etotale massa emissie vaneendiesel iswel eenfactor vijf
hoger d a nde massa, diedoor eenbenzinemotor metloodhoudende benzine
onder verder gelijke omstandigheden geloosd wordt. Voor de invloed o pde
emissie vande rijstijl en de belasting vande motor wordt verwezen naar LARESGOITI, LOOS en SPRINGER (1977). D e aerosolen die tezamen deze massa vormen,
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1(1980)
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hebben grotendeels een diameter diegroter isdan 1um. Uit tabel 10in hoofdstuk
zes blijkt echter dat erweinig verschil gevonden wordt, inde aantals emissie van
submicrone aerosolen, tussen auto's met diesel- enbenzinemotoren. Aangezien
de belangstelling in deze studie uitgaat naar de aantallen vande submicrone
deeltjes, wordt verder geen onderscheid meer gemaakt tussen aerosolen van
diesels ofbenzinemotoren, ookalomdat auto's met benzinemotoren nog verre
de overhand hebben opdie met dieselmotoren.
De verschillende processen, die van belang zijn bij de vorming van auto
aerosolen ten gevolge van verbranding, zijn vrij uitgebreid beschreven, omdat ze
van belang zijn om een begrip te kunnen vormen van de verschillen in concentraties endeeltjesgrootteverdeling, diezetotgevolg kunnen hebben. De absolute
concentraties in het uitlaatsysteem zijn in dit onderzoek van minder belang
evenals devraag ofalleen indeuitlaat ofook inde eerste seconde nadeemissie
tijdens de turbulente verdunning achter de auto nog aerosolen gevormd worden
c.q. de grootteverdeling nog in belangrijke mate wordt beïnvloed, omdat de in dit
proefschrift gemeten aerosolconcentraties met name receptor georiënteerd zijn.
Aan de hand vanmetingen o p verschillende afstanden vaneenweg wordt de
deeltjes emissie berekend, zoals hijookvan invloed iso pdebelasting van het
milieu.
2.1.2. Vorming door slijtage van de banden
DANNIS (1974) geeft aan, dat de slijtage van banden qua gewicht bepaald niet
te verwaarlozen is.Over de gehele levensduur vaneenband vanzo'n 40.000
kilometer isereen verlies van 3,5 kg, hetgeen neerkomt o p90 mg/km per band.
Voor één auto zoudit neerkomen op 350mg/km. Ditis meer d a nde totale
emissie aan aerosolen ten gevolge van verbranding, zoals gemeten door TER
H A A R , LENANE. e.a. (1972), SAMPSON en SPRINGER (1973), G A N L E Y en SPRINGER

(1974) en zelfs meer dan de emissie van een dieselmotor (LARESGOITI, LOOS, e.a.,
1977). D edeeltjesgrootteverdeling isechter zodanig, d a thetgrootste gedeelte
van derubberverliezen niet eens indelucht komt (CADLE en WILLIAMS, 1978).
DANNIS (1974) geeft een massa mediane diameter van 13 tot 35 um bijde
monstername van rubberdeeltjes in de lucht vlak achter een band o p5cm boven
het oppervlak van deweg. Inzekere zinleidt deze experimentele opzet tot een
onderschatting vande diameters, omdat een juiste monstername van deeltjes
groter d a n20um zeer moeilijk is. PIERSON en BRACKACZEK (1974) hebbengetracht eenmateriaalbalans o p te stellen voor dedeeltjesverliezen van banden
door middel van gelijktijdige monstername van delucht enhetverzamelenvan
neergeslagen aerosoldeeltjes indegoten ineen tunnel. D eaerosoldeeltjes in de
goten hadden een massa mediane diameter van 130tot 200 um. De totale massa
van de deeltjes door bandenslijtage in de goten was 15à20 keer groter dan diein
de lucht. Andere metingen van deze auteurs langs een weg leverden eenmassa
mediane diameter van 50tot 70 urn op. Ook hun metingen van de rubberconcentraties inde grond naast een weg tonen aan, dat dit aerosol zeer snel uitzakt.Ze
geven aan, datdeconcentratie aan rubber indegrond o p40m afstand vande
weg tot nul gedaald is. CADLE en WILLIAMS (1978) hebben bij vergelijkbare
12
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metingengevonden,dat op 30mafstand geenrubber meeraantoonbaar was. Uit
deze metingen blijkt, dat het grootste gedeelte (93-98%) van de aerosolen, die
ontstaan tengevolgevandeslijtagevan bandenvlak naastdeweg terechtkomen.
Slechts 2tot 1% (CADLE en WILLIAMS, 1978)isgedurende iets langere tijd in de
lucht.Ditkomtneeropeenemissievan 2tot 5mg/km perauto.Voorhet grootste
gedeelte zijn deze deeltjes groter dan 1 urn, zodat ze voor het onderhavige
onderzoek niet van belang zijn.
CADLE en WILLIAMS (1978) geven aan, dat bij de slijtage van banden ook
submicronedeeltjes vrijkomen. Uitmetingen meteencondensatiekernenteller en
een electrische verdelings analysator komen ze op een emissie van 3E8 deeltjes
per afgelegde kilometer, met een geometrisch mediane diameter inde buurt van
0,01urn.Dezedeeltjesemissie valtinhetnietvergeleken metdeemissievan 1E15
tot 1E16deeltjes perafgelegde kilometer tengevolgevande verbrandingsprocessen (zie tabel 10). De submicrone deeltjesemissie door banden kan gevoegelijk
verwaarloosd worden. Naast de deeltjesvormige emissie maken CADLE en WILLIAMS(1978)ook nog meldingvan eengasvormige emissie van koolwaterstoffen
en zwavelverbindingen bij de slijtage van banden.
2.1.3. Vorming door overigeprocessen
Ook dobr remmen - slijtage van remschijven en remblokjes - ontstaat een
bepaalde aerosolemissie. Voor de hiervan teverwachten emissies en grootteverdeling wordt verwezen naar JACKO en DUCHARME (1973). Aan de hand van het
feit, dat het hier een mechanisch proces betreft, kan voorondersteld worden, dat
dedeeltjes inhetalgemeen groter zullenzijn dan 1 um (FRIEDLANDER, 1977).Net
alsbijdeslijtage van banden zullen bijverhitting waarschijnlijk ook submicrone
deeltjes ontstaan. Voor het onderhavige onderzoek zullen ze echter van weinig
belang zijn, aangezien de metingen aan doorgaande verkeersstromen hebben
plaats gevonden.
Het tweede proces, dat onder dit hoofdstuk te rekenen valt, betreft niet de
vormingvandeeltjes inletterlijke zin,maardeopwervelingvaneerder uitgezakte
deeltjes tengevolge van de turbulentie van de auto's. Dit proces wordt verder
omschreven met het begrip reentrainment, aangezien dit woord in de Engelse
literatuureenruimere betekenisheeft danopwervelen. Inonderdeel 2.8komt dit
uitgebreid aan de orde.

2.2. VERSPREIDING VAN HET VERKEERSAEROSOL VANAF DE WEG

In dit onderdeel wordt eerst de verspreiding beschreven met een lijnbronmodel,gebaseerd op degaussische theorie, aan de orde. Daarna wordt de verspreiding met een diffussiemodel, gebaseerd op de gradiënttheorie, behandeld. Tenslotte worden enige problemen en voorwaarden aan deze modellen aangestipt.
Een ander model, dat wel eens gebruikt wordt, is een doosmodel (WHITBY,
CLARK, e.a., 1975). Daarbij wordt de luchtverontreiniging homogeen gemengd
voorondersteld overeenbepaaldehoogte.Daar diteenvrijprimitiefmodel isom
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1(1980)
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deverspreiding vlak bij een wegtebeschrijven, met alsnadelen de aanname van
eenconstante windsnelheid met de hoogte en een arbitraire keuze van de menghoogte, wordt er hier niet verder op ingegaan.
2.2.1. Lijnbronmodel volgensdegaussische theorie
CALDER (1973) geeft een formule voor een lijnbronmodel volgens de gaussischetheorie. Daarbij wordt deconcentratie opgrondniveau berekend. De hoek
vande windrichting endewegaskan tussen 15 en 165graden zijn, zonder dat de
berekende concentraties afwijken van de theoretisch juiste oplossing. Deze
oplossing is gevonden door de integratie van een oneindig aantal puntbronnen
over de y-richting van — cc naar + oo.Op dit laatste principe is ook het model
Hiway van het Environmental Protection Agency gebaseerd (ZIMMERMAN en
THOMPSON, 1975en CHOCK, 1977).Uitgebreid over alle mogelijke meethoogten
wordt de formule van CALDER:
C

4>.x.z ~

sinc()UCTz.(2-7t)0'5

Hierbij wordta z op de loodrechte afstand x0tot de wegberekend, waarbij x0 =
x•sin<j>.Eenvandenadelenvanditmodelis,datdewindsnelheid metdehoogtein
werkelijkheid nietconstant is.Uitmetingenvan DRIVASen SHAIR(1974)meteen
puflijnbron van zwavelhexafluoride bleek, dat op 400 m afstand van de emissielijn de vorm van de verkregen concentratie curve als functie van de tijd nog
niet noemenswaard afwijkt van die welke met een gaussische verspreiding te
berekenen is. Op grotere afstanden gaat deze curve echter belangrijk afwijken
van de gaussische, omdat de transportsnelheden op verschillende hoogten niet
hetzelfde zijn. Dit laatste is een van de vooronderstellingen van het gaussisch
model.
2.2.2. Lijnbronmodel volgensde gradiënttheorie
CALDER (1949) geeft een tweedimensionaal model voor de verspreiding van
luchtverontreiniging uit een grondbron tengevolge van diffusie en transport
door dewind boven ruween gladde oppervlakken. Dat de oplossing van Calder
nog steeds niet aan belang heeft ingeboet, blijkt wel uit het feit, dat deze nog
steedsalsmodelgebruikt wordt omdeverspreidingtebeschrijven, zoals bijvoorbeeld door MALDONADO en BULLIN (1977):
uxT(b) l a ^ k j - x l
a =c- d+ 2
b = (c + l)/(c - d + 2)

\

a 2 -ki-x
2b
2c

waarbij het windsnelheidsprofiel endediffusie coëfficiënt op hoogtezrespectievelijk gegeven worden door:
14
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u z = il! •z c
k z = k1 •z d

3
4

Zoals door KAISER (1959) wordt aangegeven, isdemacht vanzbijde berekening
van k z gelijk aan 1-penniet gelijk aaneenwillekeurige waarde, zoals MALDONADO en BULLIN (1977) aangeven. Wanneer dewindsnelheid alseen logaritmisch
profiel wordt beschreven, is,weer volgens KAISER (1959), k z gelijk aanK •u* •z.
Concentratieberekeningen metformule 2kunnen vrij eenvoudig opde moderne
electronische rekenmachines uitgevoerd worden. Deze wijze vanberekening van
de verspreiding heeft metde toenemende rekencapaciteit vande computers
steeds meer mogelijkheden gegeven ookminder ideale gevallen metbehulp van
een numerieke benadering optelossen. RAGLAND en DENNIS (1975) presenteren
een driedimensionaal verspreidingsmodel voor eenp u n t b r o n meteen variabele
windsnelheid endiffusie coëfficiënt metdehoogte. R A G L A N D enPIERCE (1975)
beschrijven een vergelijkbaar model voor de schatting van luchtverontreinigingsconcentraties langs eenweg. De werkwijze van bovengenoemde auteursis
gevolgd bijhetbeschrijven vandeverspreiding ineen model o pgrond vande
gradiënttheorie in 7.2.1.
Eigenlijk isformule 1voor deverspreiding vaneenlijnbron opgrond van de
gaussische theorie eenbijzonder geval vande verspreiding volgens degradiënttheorie. Alshetwindsnelheidsprofiel en dediffusie coëfficiënt constant zijn met
de hoogte endeemissie vanuit een grondbron plaatsvindt, kano"z geschreven
worden als:(2 •k z •x / u ) 0 , 5 . De berekende concentraties metformule 1en2zijn
dan identiek. Wanneer dea z niet een lineaire relatie metdeafstand totde weg
vertoont enhetgeen grondbron betreft, kanhetvoordelen bieden omformule 1te
gebruiken, tenminste alshetwindsnelheidsprofiel niet zobelangrijk is.Als dit
laatste welhet geval is, zaleenuitgebreider modelopgrond vande gradiënttheorie
zoals d a t van R A G L A N D en PIERCE (1975), met een q u a verspreiding analoge

variant, diein7.2 beschreven is,devoorkeur verdienen.
2.2.3. Beperkingen aande modellen
Met name aandetoepasbaarheid vanhetgaussische verspreidingsmodel zijn
nogal watbeperkende bepalingen verbonden. Volgens K . N . M . I . (1974) moet de
gemiddelde windsnelheid groter zijn dan 1m/s.Verder moet ersprake zijn van
een stationaire atmosfeer, eenhomogene windrichting enwindsnelheid enookde
aard enmate vanturbulentie moeten overal gelijk zijn. O o kwordt door K . N . M . ] .
(1974) aangegeven, datde hoek tussen dewindrichting endewegas niet kleiner
mag zijn dan45graden. Ditlaatste bezwaar isgrotendeels ondervangen door de
verbetering vanCALDER (1973) vandeoudere versie vanhetlijnbronmodel door
Turner. Deze laatste versiewordt nog door hetK.N.M.I. (1974)gepresenteerd. De
hoek tussen windrichting enwegas magnatuurlijk niet nulworden. Berekeningen
van CALDER (1973) lieten zien, d a tbij eenhoek ()> = 15 graden, de oplossingen
verkregen met 1noggelijk zijn aanderesultaten verkregen door integratie vaneen
oneindig aantal puntbronnen.
W a t betreft hetmodel, gebaseerd o pdegradiënttheorie, geldt, d a tde windsnelheid endeturbulentie metdehoogte mogen variëren. Ermoet wel sprake zijn
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van een zekere windsnelheid en een homogene windrichting. De eis van een
homogene windrichting is voor een puntbron echter veel strikter dan voor een
lijnbron, gezien de uitmiddeling, die er in het laatste geval plaatsvindt.
Een ander belangrijk verschijnsel, dat zich bij de verspreiding van een aerosol
van een wegvoordoet en dat niet in het model ingebracht is,isde initiële menging
tengevolge van de turbulentie van de auto's. Metingen van C H O C K (1977) tijdens
de sulfaatverspreidingsproeven van General Motors hebben bij stabiele, neutraleen onstabiele omstandigheden een initiëlea z opgeleverd van ongeveer 1,2m. In
het eigen model wordt de initiële menging als een lozing over een traject van 0 tot
H m ingebracht (zie 7.5.1.3.). In het model,dat door formule 2 beschreven wordt,
is dit niet mogelijk, omdat de lozing vanaf een grondbron plaatsvindt. M A L D O
NADO en BULLIN (1977) corrigeren voor de initiële menging door uit te gaan van
een virtuele bron op een bepaalde bovenwindse afstand van de weg.

2.3. INVLOED VAN RELATIEVELUCHTVOCHTIGHEID

Hoewel de invloed van de relatieve luchtvochtigheid op de submicrone aerosolen vanwege de experimentele opzet en om hieronder genoemde redenen gering
is, wordt in dit onderdeel de problematiek vrij uitgebreid behandeld, omdat het
om een voor atmosferische aerosolen zeer wezenlijk en nog grotendeels theoretisch niet beschreven proces gaat. FUCHS (1964) wijdt in zijn 'Mechanics of
aerosols' slechts terloops aandacht aan dit probleem met de opmerking, dat de
sedimentatiesnelheid van zout aerosolen groter is in een vochtige atmosfeer.
TIERNY en CONNER (1967) geven aan, dat de massa van aerosoldeeltjes op filters
afhankelijk is van de relatieve luchtvochtigheid. Theoretisch isde invloed van de
luchtvochtigheid op vloeistofdruppeltjes onderbouwd door FRIEDLANDER
(1977) en die op zout aerosolen door CINKOTAI (1971) en FITZGERALD (1975) en
die op zwavelzuur aerosolen door NAIR en VOHRA (1975).
De dampspanning van een vloeistof wordt bepaald door de energie, die nodig
is om een molecuul los te maken uit de aantrekkingskracht van de dichtbij
gelegen moleculen. In een klein druppeltje zijn er minder moleculen in de buurt
dan in een plat vlak. D a a r o m kan een molecuul uit een klein druppeltje makkelijker ontsnappen en is de dampspanning hoger.
Uit metingen blijkt, dat droge zoutdeeltjes vast blijven bij een langzaam
toenemende relatieve luchtvochtigheid (door adsorptie kunnen zeer kleine hoeveelheden water opgenomen worden), totdat het bij een karakteristieke luchtvochtigheid water opneemt (absorptie) en een verzadigde oplossing vormt, dit
effect is in figuur 3 te zien. Deze karakteristieke relatieve luchtvochtigheid is
afhankelijk van het soort zout en ook de diameter van het betreffende zoutdeeltje. De diameter neemt bij de absorptie plotseling sterk toe, om bij een verdere
toename van de relatieve vochtigheid weer geleidelijk door te groeien. In dit
gebied van relatieve vochtigheid bestaat er een evenwicht tussen de verhoging
van de dampspanning door het Keivin effect en de verlaging van de dampspanning, doordat bepaalde stoffen opgelost zijn. Bij het verlagen van de relatieve
16
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FiG. 3.Gemiddelde groeicurves van atmosferische aerosolan invergelijking met de groeicurves van
zuivere zouten (ontleend aanWinkler, 1973).
1. atmosferische aerosol
2. atmosferische aerosol (gereduceerde curve)
3. NaCl
4. MgCl 2
5. Mengsel NaCl :MgCl 2 = 1 : 1
6. ( N H 4 ) S 0 4

vochtigheid zal uit-kristalizatie pas bij een lagere relatieve luchtvochtigheid
plaats vinden dan die waarbij destof in oplossing ging (hysterese). Het verband
tussen deeltjesdiameter enrelatieve vochtigheid wordt d a nniet door één maar
door twee lijnen beschreven, die overigens een groot gedeelte van de curve
samenvallen. Detoename vandedeeltjesdiameter in procenten, dieverder met
de term groei beschreven wordt, is niet onafhankelijk vande deeltjesgrootte.
CINKOTAI (1971) geeft aan,d a t natriumchloride deeltjes v a n 0,01 urn minder
sterk groeien d a ndeeltjes van0,1 urn. O o k FITZGERALD (1975) heeft berekend,
dat een ammonium sulfaat deeltje van0,02um tussen 8 4 % en 9 9 % relatieve
vochtigheid eenfactor 1,5 groeit, terwijl eendeeltje van0,2 um eenfactor 2,7
groeit.
Uit de metingen van COVERT, CHARLSON, e.a., (1972), W I N K L E R en JUNGE
(1972), W I N K L E R (1973) en COOPER, BYERS, e.a., (1973) k o m t het bovenbeschre-

ven gedrag vah zouten duidelijk totuiting. Boven eenbepaalde karakteristieke
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relatieve vochtigheid treedt een sterke groei op van de deeltjes, die daarna iets
geleidelijker gaat verlopen. Indedrieeerstgenoemde publicaties wordt aangegeven dat het gedrag van atmosferische aerosolen - met dezelfde apparatuur
bepaald - anders is. Er vindt een meer geleidelijke groei van het aerosol plaats,
die naarmate de relatieve vochtigheid de 100% nadert, steeds sneller zal verlopen. Het gedrag van het atmosferisch aerosol onder invloed van de relatieve
vochtigheid is aanmerkelijk ingewikkelder dan de theorieën tot nu toe konden
beschrijven. Vandaardat WINKLER(1973)zijnmetingenvandegroeivanatmosferische aerosolen met diameters groter dan 0,2 urn niet kon beschrijven met de
theorie die de groei van zouten beschrijft. JUNGE heeft al in 1952 het idee
geopperd om aerosol deeltjes opgebouwd tedenken uiteen onoplosbaar en een
oplosbaar gedeelte. Dit is door WINKLER (1973) verder uitgewerkt. De resulterende groeicurve, die ontstaat wanneer uitgegaan wordt van twee fracties, verloopt een stuk geleidelijker dan de groeicurve van een zuiver zout. Een tweede
belangrijk verschil tussen het inhetlaboratorium gegenereerdeenhet atmosferische aerosol is het feit, dat het laatste bestaat uit een mengsel van verschillende
zouten en andere verbindingen. Hierbij ishet van belang om een onderscheid te
maken tussen twee principieel verschillende mogelijkheden: het aerosol is een
extern mengsel, bestaande uit een verzameling van deeltjes met stuk voor stuk
één bepaaldechemische samenstelling ofhet iseen intern mengsel, waarbij ieder
deeltje opzicheenmengsel vormt vanverschillendeverbindingen. Uithet gedrag
van een impactormengsel onder invloed van vocht kan niet zo maar een voorkeur voor één van beide mengsels uitgesproken worden. Een eventueel extern
mengsel kan tengevolge van de wijze van monstername in een quasi-intern
mengsel zijn veranderd. WINKLER (1973) baseert zich op twee feiten bij zijn
conclusie, dat atmosferische aerosolen voornamelijk bestaan uit een intern
mengsel.Indeeersteplaats blijkt uitmicroscopische metingen vanJunge van de
groei van individuele deeltjes, dat deze ongeveer gelijk is aan die van een totaal
monster, dat met een impactor verzameld is. Verder is de groei gemeten door
COVERT, CHARLSON, e.a., (1972) en die van WINKLER (1973) veel kleiner, bij
aanname van een oplosbare fractie van 0,6, dan van allerlei individuele verbindingen, die deel uitmaken van het atmosferisch aerosol (CaCl 2 , NaCl, H 2 S0 4 ,
KCl, NH 4 C1, (NH 4 ) 2 S0 4 ). Ook de vormingsprocessen van aerosolen wijzen in
de richting van een intern mengsel. Coagulatie en condensatie of adsorptie en
gas-deeltjes reacties vormen een logische verklaring voor een intern mengsel en
maken het bestaan van een extern mengsel - tenzij dicht bij een bron - onwaarschijnlijk. Ondanks het bestaan van een intern mengsel hoeft de chemische
samenstelling van de verschillende deeltjesgrootteklassen niet identiek te zijn.
Gezien de verschillen in verblijftijden in de atmosfeer lijkt dit laatste zelfs onwaarschijnlijk. Hierdoor wordt het beschrijven van de groei onder invloed van
derelatieve luchtvochtigheid nog meer gecompliceerd.
WINKLER (1973) (zie WINKLER en JUNGE, 1972) heeft met behulp van een
microbalans het gedrag van impactormonsters onder invloed van vocht na
kunnen gaan. Uit 28metingen van voornamelijk continentale aerosolen kan de
volgende betrekking tussen groei en relatieve vochtigheid afgeleid worden:
18
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Hierbij zijn dewaarden vandefuncties FenK-die respectievelijk eenmaat voor
deeffectief opgeloste hoeveelheid stof eneencorrectieterm voor het niet lineaire
verband tussen de opgeloste massa en de oplosbare massa weergeven - uit de
metingen van Winkler afgeleid, omdat een theoretische beschrijving vooralsnogontbreekt. Sishierbij deoplosbarefractie vandetotalemassa.De symbolen
Pp en pw staan voor de soortelijke massa van het deeltje en van water, en fisde
relatieve luchtvochtigheid alsfractie. Uit dedoor WINKLER (1973) getabelleerde
waarden voor F(f) en K(f) is door niet lineaire regressie het verband voor het
relatieve vochtigheidsgebied tussen 30% en 100% gehaald om de toepasbaarheid van formule 5a te vergroten:
F(f) =
F(t) =

K(0 =
K(t) =

0,13 - 0,86 -f + 2,45(O2
1,0
-0,58 + 1,28 - f - 0,70(O2
0,0

0,3 < f < 0,8
f > 0,8
0,3 < f < 0,8
f Ss 0,8

5b
5c
5d
5e

Hetdoor WINKLER(1973)gevondenverband tussengroeienderelatievevochtigheid geldt alleen voor deeltjes groter dan 0,2 um, aangezien dit de ondergrens is
vandegebruikte impactor. WINKLER(1973)geeft aan,dat dedoor hem afgeleide
groeicurven op basisvandemassatoename groter kunnen zijn dan de werkelijke
groei van de straal van de individuele deeltjes. Als tengevolge van de porositeit
van deeltjes welwater capillair gebonden wordt, dat niet tot een toename van de
straal aanleiding geeft, ontstaat tengevolge van het feit, dat de groei wordt
afgeleid uit de massatoename een overschatting in formule 5a. WINKLER (1973)
geeft ook aan, dat metingen aan individuele deeltjes in deze richting wijzen.
FERRON (1976) geeft aan dat bij een relatieve vochtigheid van 99,5% deeltjes
van 0,2 um hun evenwichtsgrootte binnen 0,2 seconde bereikt hebben, terwijl
deeltjes van 1 umdeze binnen tweeseconden bereiken. Metingen van TIERNY en
CONNER (1967) geven aan, dat de uit de massatoename afgeleide groei van de
straal bij 80% relatieve vochtigheid van stedelijke en industriële aerosolen 1,6%
tot 3,2% isen bij 90% luchtvochtigheid 4,8%tot 7,1% is.Deze groei isgeringer
dan opbasisvandemetingen van WINKLER (1973)verwachtwordt. Degroei,die
af te leiden is uit nefelometer metingen van COVERT, CHARLSON, e.a., (1972)
onder aanname vaneensoortelijke massa van 1 g/cm3 ligtindegrootte orde,die
verwacht kan worden uit formule 5a,voor wat betreft de aerosolen in Seattleen
Altadena. De groei van de aerosolen in Denver is lager.
Ho, HIDY, e.a., (1974)hebben uit metingen metmicrogolven het totaal watergehalte van het atmosferisch aerosol kunnen afleiden. Wanneer hieruit de groei
wordt berekend bij een bepaalde relatieve vochtigheid, is deze een stuk groter
dan op grond van formule 5averwacht kan worden. Dit resultaat lijkt in tegenspraak met de eerder gepresenteerde waarnemingen, maar is het bij nadere
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beschouwing niet. Tengevolge van hysterese zalinhetaerosol een gedeelte van
het water gebonden blijven. WINKLER (1973) heeft bijdeinterpretatie van zijn
metingen ditwater bijdetotale aerosolmassa gerekend, eninformule 5a komt
het danookniet indegroei totuiting. N u echter hettotale watergehalte gemeten
is, wordt degroei overschat. Wanneer omgekeerd uitgegaan wordt vande groei
op grond vanformule 5akan berekend worden welk gedeelte vanhetwater van
het aerosol door hysterese gebonden is,doordat ditgedeelte niet door degroei
verklaard kanworden. Deze berekeningen zijn door deauteur uitgevoerd meteen
aantal verschillende vooronderstellingen, dieechter niet zo'n grote invloed hebben
op hetuiteindelijke resultaat. Als oplosbare fractie is0,6en0,8genomen en als
soortelijke massa respectievelijk 1 g/cm 3 , 1,5 g/cm 3 en 2 g/cm 3 . D e hiermee
berekendedoor hysteresegebonden fractie blijktuitdemetingen van Ho, HIDY,e.a.,
(1974)tevariëren tussen 12% en 19% vandetotale aerosolmassa. Hysterese ishet
sterkst merkbaar bijafnemende relatieve vochtigheid enwordt minder duidelijk
naarmate de relatieve luchtvochtigheid hoger wordt dan 9 0 %à 9 5 % .
Het bovenstaande verhaal betreffende degroei gaat eigenlijk alleen o p voor
deeltjes groter d a n0,2 um, diezowel voor de impactormetingen alsvoor de
nefelometer metingen deondergrens vandewaarnemingen vormt. Ook sommige
theoretische beschouwingen gaan uit vaneen bepaalde ondergrens, waarboven
de gepresenteerde berekeningen geldig geacht worden. HÄNEL (1972a, 1972b)
gaat uitvaneenondergrens van0,08um en FITZGERALD (1975) neemt 0,1 urnals
ondergrens. D e theoretische berekeningen aaneen zwavelzuur aerosol door
N A I R en VOHRA (1975) hebben als ondergrens 0,001 urnevenals die van CINKOTAI

(1971) vaneennatriumchloride aerosol. Juist vanwege hetbelang vande submicron aerosolen tot0,01 urniseen beschrijving vanhet gedrag van deze deeltjes
onder invloed vande luchtvochtigheid voor het onderhavige onderzoek erg
interessant. Omdat detheorievorming metbetrekking totdegroei van atmosferische aerosolen tussen 0,01 um en0,1 urnnoggeheel ontbreekt, kan alleen maar
teruggegrepen worden o peen aantal verrichte waarnemingen. Inde literatuur
worden alleen metingen van H U S A R , W H I T B Y , e.a., (1972), SINCLAIR, COUNTESS,

e.a., (1974), HANSON (1974) en BARSIC (1977) gerapporteerd aandeeltjes meteen
diameter tussen 0,01 urn en 0,1à 1,0um. SINCLAIR, COUNTESS, e.a.,( 1974) hebben

twee buitenluchtmonsters naar grootte geclassificeerd meteen diffusie batterij en
een continue condensatiekernenteller. Door hetaerosol door 0,3tot2,0mlange
plastic buizen te leiden, die half met water gevuld waren, konde relatieve
vochtigheid tot9 8 %opgevoerd worden. Uit het 5 0 %punt vande cumulatieve
frequentieverdeling werd afgeleid, datdediameter bijéénvan beide proeven
toenam van 0,018urnbij0 %relatieve vochtigheid tot0,036 urnbij9 8 % . Deze
resultaten zijn niet te rijmen metde hieronder gepresenteerde metingen van
HANSON (1974) en BARSIC (1977). D efouten liggen waarschijnlijk indeexperimentele opzet, gezien defalende telefficiency vancondensatiekernentellers indit
deeltjesgrootte gebied endeverliezen indeleidingen van met name de kleinste
deeltjesfractie. Ookhetfeit, dathetaerosol niet eerst ontladen iskan hiertoe
hebben bijgedragen. HANSON (1974) is,invervolg opéénexperiment van HUSAR,
WHITBY, e.a., (1972), meteenelectrische verdelingsanalysator deinvloed vande
20
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relatieve vochtigheid op verschillende submicrone aerosolen kleiner dan 0,6 um
nagegaan. Voor zeven verschillende atmosferische aerosolen vond hij een groei
van de deeltjesdiameter, gebaseerd op de totale volume toename, variërend van
2,1% tot 13,3%bij een toename van de relatieve luchtvochtigheid van 20% tot
ongeveer 80%.Degroeitrad steeds op bij dedeeltjes groter dan 0,06-0,1 umen
één keer ook bij deeltjes vanaf 0,02 urn. Deze groei is in het algemeen geringer
dan opgrond vanformule 5avoorspeld kan worden. Opbasisvaneen oplosbare
fractie van0,5tot 0,8wordtdegroeivan hetaerosol bijditvochttraject : 11-16%
bijeen soortelijke massa van 1 g/cm3 en 19-29% bijeen soortelijke massa van2
g/cm3. Het totale deeltjesaantal nam vijf van de zeven keer iets af en twee keer
licht toe. Dit maakt, gecombineerd met het feit, dat de groei plaatsvindt vanaf
0,06-0,lum de conclusie mogelijk, dat een relatieve vochtigheid tussen 20% en
80% een geringe invloed op de deeltjes kleiner dan 0,05 urn heeft. De grafisch
bepaalde groei uit de curves van deeltjesaantallen versus deeltjesdiameter bij
twee relatieve luchtvochtigheden is meestal iets groter dan de groei, die uit de
volumevergroting naar voren komt. Voor run 16, van HANSON (1974) was de
groei 5,5%engrafisch 6 - 8 % , bijrun 17wasditrespectievelijk 6,6% en 9,5-12%
en voor run 19was dit 13,3% en grafisch 16-20%.
HANSON (1974) vond voor aerosolen van een propaanvlam een groei van
7-14%, die begon bij een diameter van 0,02 urn. BARSIC (1977) heeft deze
proeven verder uitgewerkt. Hij vond,dat de hoeveelheid geproduceerde aerosolen, maar niet de deeltjesgrootteverdeling ineen propaanvlam sterk afhankelijk
was van de relatieve vochtigheid. Bij een hogere luchtvochtigheid werd er meer
aerosol geproduceerd zonder dat de diameter van de geproduceerde aerosolen
kleinerdan0,1umtoenam. Er vindtdusduidelijk geen groeivandedeeltjes rond
0,01 urn plaats onder invloed van relatieve vochtigheid. De toename in deeltjesaantallen kan echter de door HANSON (1974) gevonden "groei'verklaren, omdat
deze werd afgeleid uit een toename van de aantallen deeltjes.
Enigeoriënterende metingen mijnerzijds gaven ongeveer dezelfde resultaten te
zien alsde metingen van HANSON (1974). Voor deeltjes groter dan 0,06 um iser
een positieve correlatie tussen deeltjesaantallen en relatieve vochtigheid. Dit
wijst nogmaals op een groei van de straal. Voor kleineredeeltjes ontbreekt deze
correlatie.Ook CINKOTAI(1971)en FITZGERALD(1975)geveneengeringeregroei
naarmate de deeltjes kleiner worden. Dit wijst er op, dat de invloed van de
relatieve vochtigheid in het gebied van 20% tot 80%gering geacht mag worden
als de diameter kleiner isdan 0,05 ^m.
Bij de deeltjes groter dan 0,06 um heeft deze groei tot gevolg, dat er bij een
toenemende relatieve vochtigheid automatisch meerdeeltjes geteldworden, omdat de totale deeltjesgrootteverdeling als het ware opschuift. Een groei van de
straalmet 10% heeft bijeenJungeverdelingmeteenexponent 3eentoename van
de deeltjesaantallen met 33% tot gevolg en een groei met 20% leidt tot een
toename van 73%van de aantallen. Als deze exponent in plaats van 3 varieert
van 2 tot 4,5, zoals uit metingen van MESZAROS (1977) blijkt, zal de invloed
navenant zijn. De exponent is verder afhankelijk van de deeltjesgrootte en de
relatieve vochtigheid. Bijdedeeltjes groter dan 0,1 urn kan de relatieve vochtigMeded.Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)
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heideen belangrijke invloed hebben opdeconcentratie.Theoretisch isdit echter
een nog grotendeels onbekend terrein, waarop het nodige onderzoek zeer gewenst is.
SVERDRUPenWHITBY(1972)beschrijvendemogelijke gevolgen vanverschilin
relatieve luchtvochtigheid op de getelde deeltjesaantallen, aan de hand van
aerosol metingen in Californie. De overeenkomst tussen de metingen met twee
optische deeltjestellers, diegoed blijkt wanneer de beideinstrumenten aerosolen
met dezelfde relatieve vochtigheid meten, gaat in andere gevallen helemaal
verloren. Het instrument dat aerosolen met een hogere relatieve luchtvochtigheid monstert telt aanmerkelijk meer deeltjes dan het andere. Een vergelijkbaar
verschijnsel deed zich ook voor bij hier niet verder gerapporteerde metingen als
voorbereiding op dit onderzoek van atmosferische aerosolen met een optische
deeltjesteller. Vlak voor een bui ging de concentratie van deeltjes van 0,4 um
plotseling sterk omhoog tengevolge van de snel toenemende relatieve vochtigheid.Deze bleefhoogtijdens de buiennam nadebuiweer af. Slechtswanneer er
voor derelatieve vochtigheid gecorrigeerd kan worden, kan de uitregen efficiency van aerosolen tijdens regenbuien berekend worden.

2.4. OMZETTING TEN GEVOLGE VAN COAGULATIE

Afhankelijk vandedrijvende kracht achterhetprocesvancoagulatie, waarbij
uit een botsing van twee aerosoldeeltjes een nieuw aerosoldeeltje met de gecombineerde massa van beide deeltjes ontstaat, wordt een onderscheid gemaakt in
verschillende vormen van coagulatie. Ten gevolge van de thermische beweging
vandegasmoleculen voeren aerosoldeeltjes veelbotsingenuit.Dehieruit resulterende coagulatie wordt brownse coagulatie genoemd. Deze wordt hieronder
eerstbehandeld.Inturbulent bewegendeluchtkantengevolgevande turbulentie
een versnelling van de coagulatie optreden. De benaming hiervoor is turbulente
coagulatieenzalnadebrownsebesprokenworden. Verder kanereen versnelling
vandecoagulatieoptreden, wanneerereenbepaalde snelheidsgradiënt tussende
wand en de lucht heerst. Deze gradiënt coagulatie wordt als laatste behandeld.
Zoals door FUCHS (1964) is aangetoond, hebben bipolaire electrische ladingen
een zeer gering verhogend effect (in de orde van 5%) op de coagulatie snelheid,
zodat op deze vorm van coagulatie hier niet verder ingegaan wordt. Gezien de
geringe betekenis voor het onderhavige onderzoek wordt ook de coagulatie in
een acoustisch enelectrisch veld niet beschreven;hiervoor wordt verwezen naar
FUCHS (1964).

2.4.1. Brownse coagulatie
De theorie van de brownse coagulatie van monodisperse colloïdale oplossingen werd voor het eerst door VON SMOLUCHOWSKI (1906) geformuleerd:
™ = K0-W
dt
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waarbij decoagulatiecoëffîciënt gevonden wordt door :
4 k T
KO = 8 - Ï I T - D = - - ^ -

3

u

•C

C isdebijaerosolen benodigde dimensieloze Cunningham correctie factor, diein
2.6.2. wordt besproken. Zoals uit formule 7tezien is,isde coagulatiecoëfficiënt
onafhankelijk vandesoortelijke massa vanhetbetreffende deeltje enviaCalleen
afhankelijk vande deeltjesdiameter.
Het stelsel vergelijkingen, datde populatiebalans beschrijft van polydisperse
colloïdale oplossingen isdoor MÜLLER (1928)geformuleerd. Hetverlies vantwee
deeltjes meteendiameter rna botsing, enhetontstaan vaneennieuw deeltje met
een straal (2) 0 ' 3 3 •rkanworden geschreven alseen stelsel differentiaalvergelijkingen, indien hettotaal aanwezige deeltjesspectrum wordt ingedeeld ineen eindig
aantal klassen, waarin de deeltjes metstraal r totr + Ar zich bevinden ( F R I E D LANDER, 1977). Eenvandebelangrijkste kenmerken vanhetproces van coagulatieis,datdedeeltjesgrootteverdeling zichzal wijzigen, waarbij metname kleinere
deeltjes verloren gaan engrotere gevormd worden, maar datdetotale massa van
de deeltjes, die zich binnen een bepaald systeem bevinden, constant blijft in de
tijd. D e uitkomst na coagulatie gedurende een bepaalde tijd k a n gevonden
worden door de oplossing vanhetstelsel differentiaal vergelijkingen. Meestal
wordt hiervoor eenvandehogere orde Runge-Kutta methodes gebruikt. Ditis
onder andere gedaan d o o r : LAI, FRIEDLANDER, e.a.,(1971), GILLETTE (1972),
W A D D E N , Q U O N , e.a., (1974), M I D D L E T O N en BROCK (1975), YOSHIDA, O K U Y A MA, e.a., (1975), OKUYAMA, KOUSAKA, e.a., (1976), O K U Y A M A (1978), M I D D L E -

TON enK I A N G (z.j.). Dit maakt accurate oplossingen mogelijk, waarbij zelfsna
redelijk lange tijd nogweinig massa door afrondingsfouten verloren is. MIDDLETON en BROCK (1975) geven aan,datditverlies na 1146seconden 1,7% bedraagt.
Oplossingen gebaseerd opandere wiskundige benaderingen worden onder andere gegeven d o o r H U S A R (1971), BURGMEIER, BLIFFORD, e.a., (1973), en B U R G -

MEIER en BLIFFORD (1975). Alsergedurende eenkortere tijd wordt gecoaguleerd
of alsde eisvan behoud vanmassa minder stringent is,k a nvaak o o k met
eenvoudiger oplossingen volstaan worden, zoals vanH O G A N (1977) en TOLFO
(1977). Verder kanerookeennumerieke oplossing gevonden worden door met
een kleine tijdstap deconcentraties pergrootteklasse opeenvolgende tijdstippen
direct uitdedifferentiaal vergelijkingen uitterekenen. Ditlaatste isin hoofdstuk
zeven en acht gedaan, en levert dezelfde oplossing alshet model van TOLFO
(1977).
^ = ï
dt
j=i

Kij-Q-Cj
J

8

J

In het verleden ging menervanuit,dat detheorie van Von Smoluchowski ook
direct toepasbaar iso paerosolen. ZEBEL (1958) gebruikt bijvoorbeeld deuit 7
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berekende K„. De door Fuchs reeds in 1934 in het Russisch geformuleerde
correctiefactor ßFvoor de berekening vandecoagulatiecoëfficiënt voor aerosoldeeltjes kleiner dan 0,2 um,heeft pasna depublicatie van zijn werk inhet Engels
volledigeerkenning gekregen. Demeeste bovengenoemde auteurs over coagulatie gebruiken ßF. Met de correctie van FUCHS (1964) wordt de coagulatiecoëfficiënt voor polydisperse aerosolen:
K,J = 8 - i t - ^ ± ^ ^

D

' + D J>-ß F

9

Dewaarde vandecoagulatie-constante K^alsfunctie van dedeeltjes diameter is
uitgezet infiguur 4.De term ßFvermindert decoagulatie snelheid met een factor
70bij deeltjes met een diameter van 0,002 urnen met een factor 1,05bij deeltjes
van 0,2 um. Bij grotere deeltjes is ß F gevoegelijk te verwaarlozen ( ~ 1,0). De
fysische betekenis van deze correctiefactor is, dat volgens Fuchs de diffusie
vergelijkingen alleen opdebrownse beweging toepasbaar zijn alsdedeeltjes veel
groter zijn dan de gemiddelde vrije weglengte. Naar analogie van zijn A-theorie
voor verdamping geeft FUCHS (1964) de volgende formule voor ß F :

ß. =

+

2 0 5

Köi^+töj) } '

4-(D i + D j )

(ri+ r^-UGd'+tGj) 2

In de formule 10stellen b,en §jde afstand voor tussen het middelpunt van het
absorberende deeltje en de middelpunten van dedeeltjes in de denkbeeldige bol
rondom heteerstedeeltje, waarin deabsorptie plaatsvindt. WALTER (1973)komt
tot een ß F , die qua waarde maximaal 20% verschilt van de door FUCHS (1964)
berekende waarde voor deeltjes met een diameter van 0,002 um door de factor
2'{(Si)2 +(8j) 2 } 0 ' 5 gelijk aan nul te stellen. Inde vergelijking 10wordt de eerste
termtussenhaakjes gelijk aan 1. WALTER (1973)geeft aan,datdebenadering van
Fuchsmet ôjen§jook theoretisch allerleivragen oproept. Inhetverdere verhaal
zullen als de coagulatie parameters van Fuchs, die gebruikt worden, worden
berekend met formule 9 en 10, waarbij de aanvulling van WALTER (1973) gebruikt wordt.
Zeer recent is door een publicatie van DAVIES (1979) een vraagteken gezet
achter de argumentatie van FUCHS (1964) voor ß F . Zoals al vermeld isde argumentatie ontleend aan de analogie met de A-theorie van Fuchs met betrekking
tot verdamping. DAVIES (1979) geeft aan, dat deze analogie niet opgaat, omdat
verdampingeenprocesis,waarbij debewegingvandemoleculen twee richtingen
uitgaat van het druppeltjes af door verdamping en naar het druppeltje toe door
condensatie, terwijl debewegingvandedeeltjes bijcoagulatieslechtséén richting
uit is. De coagulatie constante onder gas kinetische omstandigheden is goed
bekend uit de theorie. Deze is dan alleen een functie van de diameter en de
thermischesnelheid vandedeeltjes.Ook wanneerdedeeltjes diameter veelgroter
is dan de gemiddelde molekulaire vrije weglengte, is de coagulatie coëfficiënt
24
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bekend, omdat dan formule 7opgaat. Het Knudsen-getalX/risdan kleiner dan
1,terwijl onder gaskinetische omstandigheden het Knudsen-getal groot is.Tussendezebeide omstandigheden moet een interpolatie gevonden worden meteen
correctie formule ßD. Davies stelt hiervoor de volgende formule voor:

ßD =

1+

Pe-(2)°'

ex p (-9,03 Pe)

11

Hierbij is Pe het dimensieloze Peclet-getal van een aerosoldeeltje G r / D . Zoals
DAVIES (1979) laat zien, vertoont deze correctiefactor ßD - net zoals die van
Fuchs overigens - een redelijke beschrijving van de experimenteel bepaalde
waarden van de coagulatiecoëfficiënt. In het gebied waar ßD en ß F duidelijk
verschillen, met Knudsen-getallen groter dan 15, ontbreekt een experimentele
verificatie van beide (zie hiervoor figuur 19in hoofdstuk acht).
Formule 11 geldt alleen voor een monodispers aerosol. Aangezien eigenlijk
alleen polydisperse aerosolen in de atmosfeer voorkomen, is de correctie van
Davies ook op polydisperse aerosolen van toepassing gemaakt. Een analogie
redenering aan de uitbreiding van K0voor monodisperse naar K{i voor polydisperse aerosolen levert de volgende waarde op in plaats van het Peclet-getal:
(2)°-s • {Tj + Tj) • {(GQ2 + (G j ) 2 }°' 5
Di + Dj

12

K-,j x10" 10 ( c m 3 / s )

1,0
10,0
diameter in j i m
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Invulling van formule 12in 11levertdecorrectiecoëfficiënt ß Dop voor polydisperseaerosolen. Wanneer ß Dinplaats van ß Finformule 9wordt ingevuld, geeft
dit de coagulatiecoëfficiënt voor polydisperse aerosolen volgens Davies. Wanneer het verschil in diameter tussen de coagulerende deeltjes klein is nadert de
coagulatiecoëfficiënt naar de door DAVIES (1979) gegeven waarde. Als dit
verschil groot is, een factor 10à 100, nadert de uitkomst naar de door FUCHS
(1964) en WALTER (1973) gegeven waarden. De waarde van de coagulatie constante Kij alsfunctie van de diameter is uitgezet in figuur 4.
Zoalsuitdeboven gegeven formules blijkt, heeft derelatieve luchtvochtigheid
geen directe invloed op de coagulatie constante. Indirect kan de relatieve vochtigheid invloed hebben op de deeltjesdiameter en daarmee op de Cunningham
correctiefactor. Metingen van RANADE, WASAN, e.a., (1974) laten zien, dat de
coagulatie snelheden van een loodchloride aerosol tussen 2% en 98% relatieve
vochtigheid gelijk zijn. Een tweede conclusie uit deze metingen is, dat deze
deeltjes met een geometrisch mediane diameter van 0,05 urn, zelfs bij 98%
relatievevochtigheid dusgeengroeivertonen.Immersgroeihad viadeCunningham correctiefactor invloed moeten hebben op de coagulatie constante. Ook is
uit bovenstaande formules af te leiden, dat de soortelijke massa van het aerosol
niet van invloed isop decoagulatiesnelheid. De vorm van dedeeltjes heeft enige
invloed op de coagulatie constante (FUCHS, 1964). Aangezien hier echter nog
minder experimentele gegevensover bekend zijn dan overmonodisperse bolvormige aerosolen, wordt hieraan voorbijgegaan.
2.4.2. Turbulente coagulatie
FUCHS (1964) geeft een formule waarbij de verhouding tussen de coagulatie
snelheid met turbulente en brownse coagulatie berekend kan worden, waarbij
afhankelijk vandetweedoor Fuchsgepresenteerde afleidingen deeneeen factor
6,25 hoger uitkomt dan de andere. LEVICH en TUNITSKII, geciteerd door FUCHS,
(1964), vonden experimenteel een factor die het geometrisch gemiddelde van
beide theoretische afleidingen is. Voor polydisperse aerosolen citeert FUCHS
(1964) een betrekking die door LEVICH en TUNITSKII is afgeleid waarbij de
verhouding tussen turbulente en brownse coagulatie onder andere evenredig is
met hetverschil inrelaxatietijd vandebeidebijdecoagulatie betrokken deeltjes.
Deze betrekking geeft bij vrijwel gelijke deeltjesdiameters een onderschatting
van deverhouding van turbulente versus brownsecoagulatie omdat het verschil
dan nul wordt. De berekende verhouding isdan ook nulen niet in overeenstemmingmetdeverhoudingtussen turbulenteenbrownsecoagulatievoor monodispersedeeltjes,waar debetrekkingbijdeeltjes van gelijkediameter inhad moeten
overgaan. SAFFMANen TURNER (1956)geveneenformule waarmeede turbulente
coagulatie snelheid van polydisperse aerosolen kan worden berekend. De verhouding ten opzichte van brownse coagulatie wordt dan:

<D B
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FIG. 5.Verhouding van turbulente en brownse coagulatie
van deeltjes van 0,01 um, 0,1
jim, 1,0 um en 10um met grotere deeltjes.
£ = 100000cm2/s3
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Hierbij isEdeenergiedissipatiepereenheid vanmassaenpereenheid vantijd env
isde kinetische viscositeit. Zelfs als de energiedissipatie 100000 cm 2 /s 3 is, isde
turbulentecoagulatie bijdeeltjes kleinerdan 1 umverwaarloosbaar ten opzichte
vande brownse. Deverhouding O T / ^ B isinfiguur 5 uitgezet. Bijgrotere deeltjes
isdeturbulente coagulatie veelgroter dan de brownse.Wanneer de energiedissipatie ongeveer 1000 cm 2 /s 3 is, een waarde die in de atmosfeer op 1m hoogte
wordt aangetroffen (LUMLEY en PANOFSKI, geciteerd door FRIEDLANDER, 1977),
zaldeturbulentecoagulatiealleenmaarinvloed hebben opde coagulatiesnelheid
van deeltjes die groter zijn dan de in dit onderzoek beschouwde submicrone
deeltjes.
2.4.3. Gradiënt coagulatie
Wanneer ereen snelheidsgradiënt bestaat tussen lucht eneenwand kan in het
grensvlak een verhoogde coagulatie plaatsvinden van het zich in delucht bevindende aerosol. Voor monodisperse aerosolen geeft FUCHS (1964) hiervoor een
theoretische afleiding. Analoog aan de uitbreiding van de coagulatie constante
voor monodisperse aerosolen naar die voor polydisperse kan deze verhouding
tussen de gradiënt en brownse coagulatie als volgt beschreven worden:
1>G

<Ï>B

2 • T • (r, + rQ2
6 • Ti • (Di + Dj)

\ - i
Hierbij is T de snelheidsgradiënt in de grenslaag met de dimensie (s)
verhouding «DG/^B is in figuur 6 uitgezet. Wanneer de snelheidsgradiënt
100000/s genomen wordt is er geen merkbare verhoging van de coagulatie van
deeltjes van 0,01 urn. Decoagulatiesnelheid van deeltjes van 0,1 urnmet deeltjes
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van 1um en groter is wel groter dan de brownse, bij botsingen met kleinere
deeltjes dan 1 umisdeverhoging verwaarloosbaar. Ook de coagulatiesnelheden
van deeltjes van 1um met gelijke en grotere deeltjes zijn vergroot. Terwijl de
onderlinge coagulatie van deeltjes van 10 um zeer sterk vergroot is. Eenzelfde
effect is ook te zien bij een Y van 10000/s.

2.5.

SECUNDAIRE REACTIES VAN AEROSOLEN

De fysisch-chemische processen die plaatsvinden aan en in het aerosol tussen
de uitworp en meting worden indit onderzoek de secundaire reacties genoemd.
Deze worden hier onderscheiden in snellereacties,die binnen een paar minuten
plaatsvinden, en de trage reacties die langzamer verlopen. Deze twee vormen
worden achtereenvolgens besproken.
2.5.1. Snelle reacties
Hierbij kan eenonderscheid gemaakt worden tussenchemische reacties,zoals
bijvoorbeeld de neutralisatie van zwavelzuur aerosolen door ammonia (LAMOTHE, DZUBAY, e.a., 1976),die hier nietverder besproken zullen worden gezien de
relatief geringebeïnvloeding vandedeeltjesgrootteverdeling, enfysische processen als condensatie, coagulatie en de invloed van de relatieve luchtvochtigheid.
Zoals al bij de vorming van aerosolen door verbrandingsprocessen is uiteengezet,iscondensatie indeuitlaat eenvandevormingsprocessen van aerosolen. Het
is echter niet duidelijk of deze condensatie ook na de emissie nog doorgaat.
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Hierover bestaan geen literatuurgegevens. Gezien de sterke plotselinge verdunning achter de uitlaat kan echter gesteld worden, dat de relatieve betekenis ten
opzichte vandecondensatie inhetuitlaatsysteem zelfgering is. Inhet onderhavige onderzoek wordt ervan uitgegaan dat alleen de in 2.3. en 2.4. besproken
invloed van de relatieve luchtvochtigheid en decoagulatie van belang isvoor de
deeltjesgrootteverdeling.
2.5.2. Trage reacties
Het veranderingsproces vandedeeltjesgrootteverdeling aerosolen dat hieronder valt isde fotochemische smogvorming. Ondanks het feit dat hier in Nederland fotochemische smogvorming veel minder frequent voorkomt dan in de
Verenigde Staten zijn er wel degelijk aanwijzingen dat deze processen ook in
Nederland plaatsvinden. (GUICHERIT, 1978).De tijdbasis waarop deze veranderingen plaatsvinden is echter veel groter dan de twee minuten waarbinnen de
verblijftijden in het onderhavige onderzoek liggen, zodat invloed hiervan op de
resultaten uitgesloten kan worden geacht.

2.6. VERWIJDERING DOOR DROGE DEPOSITIE

Nadat de vorming, verspreiding en de verandering van de deeltjesgrootteverdeling aan bod zijn gekomen, wordt nu de verwijdering van aerosolen uit de
atmosfeer door verschillende processen besproken. Allereerst wordt depositie
onder invloedvanthermischekrachtenaangestipt,daarna wordende sedimentatie onder invloed van de zwaartekracht en tenslotte de droge depositie ten
gevolge van diffusie en impactie besproken.
2.6.1. Verwijderingdoor thermophorese
De verwijdering door thermophorese van atmosferische aerosolen iseen procesdat inhet algemeen een ondergeschikte rol speelt gezien de geringe temperatuur gradiënten dienormaal tussen delucht endebodem heersen. In een uitlaatsysteem kan dit verwijderingsmechanisme een grotere rol spelen omdat er vaak
een temperatuurverschil van 100 tot 170°C tussen het gas en de uitlaat heerst
(SAMPSON en SPRINGER, 1973). Voor een behandeling van de theorie van thermophorese wordt verwezen naar FUCHS (1964), CHA en MCCOY (1974) en
FRIEDLANDER (1977).

2.6.2. Verwijderingdoor sedimentatie
Hieronder valthetuitzakken vandeeltjes onderinvloed vande zwaartekracht.
Als de deeltjesdiameter veel groter isdan de gemiddelde vrije weglengte van de
gasmoleculen, wordt de wrijvingskracht gevonden uit de Wet van Stokes. Wanneer dedeeltjesdiameter inde buurt van devrije weglengte komt, ofzelfs kleiner
wordt, worden de deeltjes minder geremd dan volgens de Wet van Stokes. Ze
bewegen zich als het ware tussen de gasmoleculen door. Voor het geval de
diameter veel kleiner isdan de vrije weglengte kan de wrijvingskracht op grond
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 80-1(1980)
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van de gaskinetische theorie berekend worden. Om de wrijvingskracht in het
totaledeeltjesgamma metKnudsengetallentussen oo en0tekunnen beschrijven,
wordt de Cunningham corectie ingevoerd (FUCHS, 1964):
= 1 + - - { 1 , 2 4 6 + 0,42 • exp( -0,87 T / A ) }
r

15

Davies heeft in 1945 na een hernieuwde berekening van de oorspronkelijke
gegevens van Millikan iets andere waarden voor de constantes in formule 15
gevonden (DAVIES, 1979).Dezehebben echter eengeringeffect (minder dan 5%)
op de met formule 15berekende waarde van C. De valsnelheid van een deeltje
kan berekend worden uit het product van de zwaartekracht versnelling en de
relaxatietijd. De relaxatietijd wordt gegeven door (FRIEDLANDER, 1977):
t =

2^(r)i.
9-Ti

__p

16

Pp

Derelaxatietijd xisdetijd, diehetdeeltje nodigheeft omnaeen bewegingsverandering l/e gedeelte van de snelheid van het omringende gas aan te nemen. Voor
de in het onderhavige onderzoek bestudeerde submicrone aerosolen is de sedimentatie geen verwijderingsmechanisme van enige betekenis. Een deeltje van 1
urn met een soortelijke massa van 1g/cm3 heeft een valsnelheid van slechts
0,0035 cm/s. Zelfs een extreme/soortelijke massa van 5g/cm3 geeft slechts een
verhoging tot 0,0175 cm/s. Submicrone deeltjes hebben nog kleinere
valsnelheden.
2.6.3. Verwijderingdoor combinatie vansedimentatie, impactie en diffusie
Doordat deeltjes na botsing tegen een oppervlak vast kunnen blijven zitten,
kan er materiaal tengevolge van droge depositie verloren gaan. De depositiesnelheid van eengas of eendeeltje met een bepaalde diameter iste berekenen uit
het quotiënt van de flux naar het oppervlak toe en de concentratie boven dat
oppervlak. Wanneer er materiaal tengevolge van droge depositie verloren gaat,
ontstaat er een concentratie gradiënt tussen het oppervlak en de omringende
atmosfeer. Deze vormt de drijvende kracht achter de depositie van de kleine
deeltjes, die tengevolge van diffusie neerslaan.
De snelheid van de droge depositie wordt beïnvloed door een groot aantal
variabelen. De deeltjesgrootte is bijvoorbeeld van belang. Deeltjes kleiner dan
0,2 um deponeren voornamelijk onder invloed van diffusie. Terwijl deeltjes
groter dan 25 um à 30 um voornamelijk door sedimentatie neerslaan, is in het
gebiedmetdeeltjesdiameters tussen 1 urnen25umimpactie,soms gecombineerd
metsedimentatie,debelangrijkste drijvende kracht. Bijsedimentatieen impactie
isniet alleen de deeltjesdiameter van belang, maar ook de relaxatietijd en daarmeede soortelijke massa van de deeltjes. De depositiesnelheden in het laatstgenoemde deeltjesgroottegebied zijn door metingen van Liu en AGARWAL (1974)
heel redelijk bekend. Er zit een duidelijk minimum in de depositie bij deeltjes
tussen 0,1 en 0,5 urn, omdat de genoemde mechanismen een relatief geringe
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bijdrage leveren. D edepositie o pgladde oppervlakken voor hettotale deeltjesspectrum van 0,01um tot 100um wordt behandeld door DAVIES(1966)en SEHMEL
(1971).
Verder is de depositie evenredig met de mate van turbulentie in de lucht.
D a a r d o o r bestaat ereen afhankelijkheid met dewrijvingswindsnelheid u* (SEHMELen HODGSON, 1976).O o k de aard van het oppervlak speelt een hele belangrijke rol bij de depositie. SEHMEL (1971) heeft in een windtunnel de depositie
bepaald voor verschillende deeltjesdiameters o peenglad en electrisch neutraal
koperen oppervlak. Hij beschouwt ditalsdeminimale depositiesnelheid. Inde
natuur isdit vaak niet het geval en zaldedepositie groter zijn. De bepaling van de
depositiesnelheid a a n bijvoorbeeld filtreerpapier levert hogere waarden op.
( C L O U G H , 1973 ; VAN DER H O V E N , 1968 ; LITTLE en WIFFEN, 1977).O p natuurlijke

oppervlakken als bladeren, gras endergelijke kan de depositiesnelheid nog meer
variëren tengevolge vanbijvoorbeeld debeharing van eenblad (LITTLE en W I F FEN, 1977). SEHMEL enHODGSON (1976) hebben inhun artikel over de theoretisch
te verwachten depositiesnelheid ook deinvloed van deruwheidslengte (z 0 )o pde
depositie gekwantificeerd. Inhetzelfde artikel wordt ook ingegaan op de referentiehoogte ten opzichte waarvan de depositiesnelheid wordt berekend. CHAMBERLAIN (1967) geeft eeniets handzamer formule d a n SEHMEL en HODGSON omde
depositiesnelheid te berekenen alsdieopeenreferentiehoogte bekend is:
1 - v s / v d = (l-vs/vdr)-(zr/z)v^k-u*

17

Ter controle o pdedoor SEHMEL enHODGSON (1976) gegeven theoretische depositiesnelheden worden nu enige experimenteel bepaalde depositiesnelheden
daarmee vergeleken. V A N DER HOVEN (1968)citeert een zevental depositiemetingen van radioactieve iodide aerosolen. Deze zijn weliswaar als d a m p geëmitteerd, maar men veronderstelt, dat ze, door diffusie, in de atmosfeer slechts
voorkomen geassocieerd met condensatie kernen. Hieruit is af te leiden, o p
grond van hun aantalsverdeling dat hun diameter 0,01 urn à0,04 um zal zijn. De
gemeten depositiesnelheid varieert van 1,1 tot3,5cm/s met een u* van 15cm/s tot
48 cm/s eneenz 0 van 1cmtot 3cm. D edoor Sehmel en Hodgson voorspelde
waarden variëren ookvan 1cm/s tot3à4cm/s onder debovengegeven omstandigheden. DAVIDSON, HERING, e.a.,(1975) hebben een depositiesnelheid gemeten
van 0,9cm/s tenopzichte van 4m hoogte met een condensatiekernenteller.Ten
opzichte van 1m hoogte isdev d 1cm/s. Deu*bedroeg 43cm/s. Aangezien de
meting met een condensatiekernenteller uitgevoerd is,mogen we aannemen,dat
de geometrisch mediane diameter ongeveer 0,03 um isgeweest. Uitdedoor de
auteurs gegeven vegetatiehoogte van 70cm kan een z 0van ongeveer 8cm afgeleid
worden. Volgens SEHMEL en HODGSON (1976) bedraagt dedepositiesnelheid ten
opzichte van 1m hoogte onder deze omstandigheden 2,6 cm/s. Gezien de schatting van de deeltjesdiameter en z 0 hoeft dit verschil van een factor 2,6 geen
verbazing tewekken. Zoals metbovenstaande voorbeelden isaangetoond, is er
sprake van een redelijke overeenstemming q u a grootte orde tussen de door
SEHMEL en HODGSON (1976) theoretisch voorspelde depositiesnelheden ende
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)
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onder verschillende omstandigheden experimenteel bepaalde depositiesnelheden. De in hoofdstuk 8 gebruikte depositiesnelheid is de door SEHMEL en H O D G SON (1976) gegeven depositiesnelheid bij de uit het betreffende windprofiel afgeleide u* en z 0 . Voor deeltjes met diameters tussen 0,01 urn en 1um levert formule
17 dezelfde depositiesnelheid op voor 0,165 m als voor 1 m hoogte, zodat de
waarden van Sehmel en Hodgson voor deze diameters ongewijzigd zijn
overgenomen.
Voor de experimenten uit hoofdstuk acht in de IJ-tunnel kunnen de depositiesnelheden uit bovengenoemde publicaties niet zo maar gebruikt worden, aangezien er daar geen sprake isvan een bepaalde z„,omdat er geen windprofiel is. Uit
de theoretische benadering van DAVIES(1966) van de depositie vanuit een turbulente stroming onder invloed van diffusie en traagheidskrachten kan de depositiesnelheid aan een volkomen glad oppervlak berekend worden. Als aangenomen wordt, dat de ruwheid van de tunnelwand te vergelijken is met die van
filtreerpapier, kan uit de waarnemingen van CLOUGH (1973) een factor geëxtrapoleerd worden, waarmee de zojuist berekende depositiesnelheid op een volkomen glad oppervlak bij een bepaalde u* vermenigvuldigd moet worden om die in
de IJ-tunnel te vinden. Deze factor is ongeveer 6 voor u* ~ 110 cm/s, 5 voor
u* ~ 90cm/s, 4voor u* ~ 70cm/s en 3voor u* ~ 40 à 60cm/s. De nu verkregen
depositiesnelheid op de tunnelwand (zie tabel 25) ligt nog duidelijk onder de
depositie op ruwere natuurlijke oppervlakken. Uit metingen van de depositiesnelheid van radioactieve iodide aerosolen met een diameter onder 0,1 urn,
geciteerd door VAN DER HOVEN (1968), blijkt, dat de depositiesnelheid op gras
een factor 2 à 6 groter is dan op filtreerpapier. LITTLE en WIFFEN (1977) geven
aan, dat de depositie van radioactieve loodaerosolen met een diameter van 0,01
um à 0,04 um een 2 à 5 keer zo snel gebeurt op een niet begroeide bodem als op
filtreerpapier.

2.7. VERWIJDERING DOOR NATTEDEPOSITIE

Natte depositie isnaast droge depositie een belangrijk verwijderingsmechanisme voor aerosolen. MARENCO en FONTAN (1976) geven aan, dat in het algemeen
de droge depositie het belangrijkste onderdeel vormt (ongeveer 75%) van de
aerosolverliezen ten gevolge van depositie voor aerosolen met een diameter van
0,3 um in de onderste kilometer van de atmosfeer. Voor dezelfde aerosolen is in
delaag boven 5kilometer hoogte de natte depositie het belangrijkste. Deze is dan
verantwoordelijk voor wederom ongeveer driekwart van de totale depositieverliezen. D o o r de experimentele opzet van het onderhavige onderzoek is verwijderingdoor natte depositie uit te sluiten. Vandaar dat dit hier niet verder besproken
zal worden. Voor een beschrijving van de processen en gegevens over de uitwasefficiency wordt verwezen naar H I D Y (1973), VOLOSHUCK en MUYDINOVA
(1974), K . N . M . l . (1974) en RÖBIG en PORSTENDÖRFER (1978).
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2.8. REENTRAINMENT VAN DEELTJES

Er isnog slechts relatief weinig onderzoek gedaan naar de reentrainment van
submicrone aerosolen, zodat de hierover gemaakteopmerkingen slechts kwalitatief kunnen zijn. Over de reentrainment van gronddeeltjes, die beter bekend
onder denaam aeolischeerosieinsommigegebiedeneengroot landbouwkundig
probleem vormt, ismeerinformatie bekend (SLINN, 1976)dan overde reentrainment van submicrone deeltjes. Uit dedoor SLINN (1976)geciteerde onderzoeken
blijkt, dat er een bepaalde kritische u* (in de orde van 0,2 m/s à 0,3 m/s)
overschreden moet worden om deeltjes inde lucht te krijgen. Deeltjes tussen 50
urn en 100 urn kunnen bij deze kritische u* in de lucht komen, terwijl voor de
reentrainment van grotereen kleineredeeltjes eenhogere wrijvingswindsnelheid
vereist is.
Bekendheid met de mate van reentrainment is met name van belang voor de
beantwoording van de vraag in hoeverre degemeten aerosol concentraties in de
buurt van een weg direct afkomstig zijn van de auto's en in hoeverre deze
veroorzaakt zijn door reentrainment van eerder neergeslagen aerosolen tengevolgevandeturbulentie door depasserendevoertuigen. DEMUYNCK (1978)deelt
mee, dat de gemeten loodconcentraties in de atmosfeer naast een weg na een
regenbui sterkafnemen. Ditkan aan (eencombinatie van)tweeoorzaken liggen:
hetindeluchtaanwezigeloodhoudende aerosolkanuitgewassenzijnofdestraat
kan schoongewassen zijn doorderegen,zodatergeenloodhoudend aerosol door
reentrainment in de lucht gebracht kan worden.
Negatievecorrelatiestussen windsnelheid endegemeten deeltjesconcentraties
geven geen uitsluitsel over het optreden en eventueel de grootte van het proces
van reentrainment. Zowel BUCK, PEDERSEN,e.a., (1976)alsJENNINGSen ELLESON
(1977) en KNUTSON en STOCKHAM (1978) geven aan, dat er in het algemeen bij
hogere windsnelheden lagere concentraties aan deeltjes tussen 0,1 urn en 5 urn
gemeten worden. Omdat de dispersie met een toenemende windsnelheid groter
is, hoeven de bovengenoemde negatieve correlaties nog niet tot de conclusie te
leiden, dat in het genoemde deeltjesgrootte gebied geen reentrainment plaats
vindt. SLINN(1976)geeft aan, dat naarmatedewindsnelheid verder toeneemt, de
concentratie ook weer zal stijgen (stofstormen). De afnemende monstername
efficiency met toenemende windsnelheid voor aerosolen met diameters groter
dan 5 à 10 um is er debet aan, dat de experimenteel bepaalde relatie tussen
windsnelheid en deeltjesdiameter er niet duidelijker op wordt.
In de Verenigde Staten zijn verschillende proeven genomen, waarbij de reentrainment van deeltjes door verkeer experimenteel bepaald is. COWHERD, MAXWELL, e.a., (1977) hebben een stuk wegmet een bepaalde laag van verschillende
grondsoorten bedekt en vervolgens gemeten hoeveel stof er door passerende
voertuigen in de lucht werd gebracht. SEHMEL (1973) heeft zinksulfide met een
diameter van 8urntot 25urnalstracer opeenwegaangebracht. Hij vond,dat de
hoeveelheid indeluchtgebrachtedeeltjes evenredigwasmethetkwadraat vande
snelheid van de passerende auto's. Met andere woorden, dat de reentrainment
evenredig wasmetdedoor deauto'sveroorzaakte turbulentie. In beidegenoemMeded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)
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deonderzoeken zijn deeltjes gebruikt,dieeenfactor 10à 100groterzijn dan dein
het onderhavige onderzoek gemeten aerosolen, zodat deresultaten nietzo maar
geëxtrapoleerd mogen worden.
CARLSON, BASSAZ,e.a., (1976)hebbendereentrainment van 1 urnà3 um grote
loodchloride deeltjes op sojabonen onderzocht. Bij windsnelheden tot 6,7 m/s
vonden zijgeenreentrainment. Hogerewindsnelheden hebben zeniettrachten te
simuleren. Ook KLEPPER en CRAIG (z.j.) vonden bij depositieproeven op bladeren van 0,8 um grote radioactieve goudaerosolen geen reentrainment. Van kleineresubmicron deeltjes bestaan geendirectemetingen. Metingen van SEHMELen
LLOYD (1976) over de reentrainment van uit een proefterrein voor radioactieve
aerosolen ontsnapte plutoniumoxidedeeltjes met een oorspronkelijke diameter
van 0,08 um (HAYDEN, 1976) laten zien, dat slechts 2,8% tot 6% van het
atmosferische plutoniumoxide aan deeltjes met een diameter van 1,1 um of
kleiner vast zaten. Het grootste gedeelte was geassocieerd met grotere deeltjes.
Dit geeft aan, dat de reentrainment van submicrone deeltjes als submicrone
deeltjeseenprocesis,datminderbelangrijk is.Reentrainment vandeeltjes groter
dan 1um beïnvloedt de resultaten van het onderhavige onderzoek niet, omdat
deze deeltjes buiten het meetbereik vallen. Concluderend kan gesteld worden,
dat dereentrainment van submicrone aerosolen verwaarloosbaar isten opzichte
van allerlei andere deeltjesgrootteverdeling beïnvloedende factoren als de relatieve luchtvochtigheid, depositie en coagulatie.
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3.M O N S T E R N A M EVANAEROSOLEN

3.1.

PRINCIPES V A N

M O N S T E R N A M E

Bij de monstername van aerosolen is het nuttig om een scheiding aan te
brengen in de grootte van de aerosolen. De submicrone deeltjes zullen onder
vrijwel alle omstandigheden de stroomlijnen van het medium volgen (FUCHS,
1975)en kunnen daarom op een heel andere manier bemonsterd worden dan de
deeltjes met een diameter groter dan 1 um. De problemen verbonden aan de
monstername van de grotere deeltjes zullen hier slechts aangestipt worden,
omdat dezedeeltjes niet tot het terrein van het onderhavige onderzoek behoren.
Voor een uitgebreidere behandeling hiervan wordt verwezen naar de opgegeven
literatuur. DAVIES(1968)geeft eenaantalcriteriawaaraan demonstername moet
voldoen om nog representatief te zijn. FUCHS (1975) geeft een uitgebreid overzicht van de monstername. Daaruit blijkt dat alleen de monstername efficiency
voor isokinetische en anisokinetische monstername inlaminair stromende lucht
theoretisch tebeschrijven valt.Demonsternameefficiency indeturbulente lucht
is nog een grotendeels onbekend terrein. Door praktische metingen komt er
langzamerhand meer materiaal beschikbaar (zie RAYNOR; 1971),maar de theoretische integratie ontbreekt nog.
De submicrone deeltjes zijn niet richtingsgevoelig en kunnen met anisokinetische monstername nog met een efficiency van 100% gemonsterd worden
(FUCHS, 1975). Eigen metingen hebben dit laatste feit nog eens bevestigd. Bij de
IJ-tunnelproeven is een verdunningssysteem gebruikt zoals beschreven door
WHITBY, LIU, e.a., (1972). Daarbij wordt een groot gedeelte van de lucht door
een absoluut filter heen geleid en een klein gedeelte gaat door een kritisch
capillair. De aanzuiging vindt dan plaats vanuit lucht met een stroomsnelheid
kleiner dan 0,5m/sdoor eencapillairmeteensnelheid van 333m/szodat vaneen
zeeranisokinetische situatiegesproken kanworden. Deopgrond vandedoorgezogen volumina berekende verdunningsfactor bedroeg 402 en de gemeten verdunningsfactoren varieerden van 406 tot 394. Hieruit blijkt dat oriëntatie en
aanzuigsnelheid niet van invloed zijn op de gemeten deeltjesconcentraties aan
submicrone aerosolen.

3.2. VERLIEZEN IN LEIDINGEN

Bij submicrone aerosolen en ook bij grotere deeltjes kunnen ook de verliezen
indeaanzuigleidingen van invloed zijn opdegemeten concentraties. Ook hieris
weer een onderscheid in twee fracties op zijn plaats. De deeltjes met diameters
groter dan 1um moeten na de monstername door verticale leidingen zonder
bochtennaardetelapparatuurc.q.filtersgevoerdworden.Zelfsdankunnen nog
behoorlijke verliezenindeleidingen optreden. Door nauwkeurige experimenten
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1(1980)
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TABEL 1. Correctiefactor voor de verliezen in de aanzuigleiding.
diam. in urn
gemeten correctiefaktor
correctiefaktor berekend op grond
van theorie Davies (1966)

0,013 0,024 0,042 0,075 0,133 0,237 0,422 0,750
1,212 1,114 1,103 1,083 1,068 1,076 1,101 1,122
1,237 1,102 1,047 1,023 1,012 1,008 1,005

1,003

met monodisperse aerosolen van 1,4 tot 21 Limdiameter hebben Liu en AGARWAL (1974) een relatie kunnen leggen tussen de depositieverliezen en de transportsnelheid en diameter van de leiding.
De depositieverliezen voor submicron aerosolen zijn ingewikkelder te
beschrijven omdat daarbij naast de traagheidseffecten die voor deeltjes groter
dan 1 um de depositie bepalen ook dediffusiekrachten belangrijk worden. Juist
inhet overgangsgebied waargeenvan beideeffecten duidelijk deoverhand heeft,
ruwweg voor deeltjes met diameters tussen ongeveer 0,1 en 1 um, ontbreken
betrouwbare experimentele resultaten. Voor deeltjes kleiner dan 0,1 um is de
theorie met betrekking tot depositie onder invloed van diffusie ver genoeg
ontwikkeld en experimenteel geverifieerd. Het bovenstaande isvoldoende reden
om de verliezen door de tijdens de eigen metingen gebruikte aanzuigleiding
experimenteel te bepalen, omdat naast depositie onder invloed van diffusie en
traagheid ook verliezen verwacht mogenworden tengevolgevandepositie onder
invloed van electrischekrachten encoagulatietijdens het verblijf inde leidingen.
Dedepositieverliezen werden berekend door deverhouding van de concentraties van een met behulp van een collison vernevelaar verstoven ammoniumsulfaat aerosol te bepalen met en zonder de plastic monsterleiding (lengte 10.3 m,
inwendige diameter van 1,23 cm, aanzuigsnelheid 7m/s, Reynolds-getal 5800).
De meting werd verricht met een electrische verdelings analysator. Het aerosol
werdeerstontladen meteenradioactieve bron(Liuen Pui, 1974).Intabel 1 staat
deverhouding vandeoorspronkelijke concentratieendeaerosolconcentratie na
het passeren van de leiding weergegeven.
De verblijftijd in de aanzuigleiding is 1,5 seconden. Wanneer de invloed van
coagulatie gedurende tweeseconden opdezedeeltjes meteen totaal concentratie
van4E5/cm3 werd berekend bleekdeafname vandedeeltjesaantallen van iedere
grootteklasse voor minderdan2%doorcoagulatieverliezen verklaard te kunnen
worden. De coagulatie als oorzaak van verliezen in de leiding wordt verder
verwaarloosd, temeer daar deindepraktijk gemeten concentraties ver onder de
hierbij gebruikte concentraties liggen. Op grond van de theorie van DAVIES
(1966)zijn voor de vierdeeltjesklassen kleiner dan 0,1 umde depositiesnelheden
uitgerekend voor het geval van diffusie door een turbulente grenslaag. Voor de
vier klassen tussen 0,1 en 1um spelen detraagheid en de brownse beweging van
de deeltjes een belangrijke rol en is de depositiesnelheid uitgerekend in een
turbulente stroming. Met de door Liu en AGARWAL (1974) gegeven betrekking
voorhetverband tussendepositiesnelheid enhetgedeeltePvande oorspronkelijke concentratie dat de leiding passeert wordt v d :
y

*=~ 7 T
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Met formule 18isde berekende depositiesnelheid (DAVIES, 1966)omgerekend in
de in ons geval verwachte fractie die de leiding passeert. In tabel 1is de goede
overeenstemming tezien voor de gemeten en berekende correctiefactor bij deeltjes met diameters van 0,013 en 0,024 um. Voor de grotere deeltjes diameters
ontstaat er een discrepantie tussen de gemeten en berekende correctiefactor.
Hiervoor zijn een tweetal verklaringen te geven.
Hoewel het aerosol ontladen is, wil het niet zeggen dat er geen electrische
ladingen meerophet aerosolzitten. Deladingsverdeling zalovereenkomstig een
boltzmann verdeling zijn (Liu en Pui, 1974). Hetgeen inhoudt dat de deeltjes
rond 0,01 um vrijwel geheel ontladen zullen zijn, terwijl de deeltjes van 1urn
gemiddeld nogdrieeenheidsladingen bezitten. Bijdegroteredeeltjes kunnen dus
met name ook electrische krachten, die in de gebruikte plastic monstername
leiding een belangrijke rol kunnen spelen, de oorzaak van de grotere verliezen
geweest zijn dan op grond van de theorie verwacht had mogen worden. Een
tweede oorzaak van de verschillen tussen de theoretisch verwachte depositie en
de in de praktijk gemeten depositie voor deeltjes tussen ongeveer 0,1 en 1,0 um
kan ook gelegen zijn aan het feit dat van deeltjes met deze grootte weinig
experimentele depositieverliezen bepaald zijn en detheorie meer een verbinding
istussen de depositie inleidingen alleen opgrond van dediffusie en de depositie
inleidingenalleen opgrond vandetraagheid. Deintabel 1 gemeten correctiefactoren worden verder tijdens deexperimenten gebruikt omvoor deverliezeninde
aanzuigleiding te corrigeren.
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4. M E E T I N S T R U M E N T E N

4 . 1 . INLEIDING

Bijdemeeste onderzoeken wordt zoveel mogelijk getracht o mmetbehulpvan
verschillende instrumenten het totale deeltjesspectrum temeten, omdat ditvergelijkingen tussen deverschillende meetprincipes mogelijk m a a k t ende betrouwbaarheid vandemeetresultaten vergroot. Zowel bijdeM A A S (Minnesota Aerosol Analyzing System) vanWHITBY, LIU, e.a., (1972) endeA C H E X (Aerosol
Characterization Experiment meteen instrumentele beschrijving door SEM,
WHITBY, e.a.,(1976))iseencontrole opdemetingen vandeelectrische verdelings
analysator ingebouwd. Ditgebeurd door simultane metingen meteen condensatiekernen teller waarbij controle mogelijk isopmetingen inhetgebied rond 0,02
um enmeteenoptische deeltjes teller voor deeltjes groter d a n0,4urn. Ookbij de
door het Environmentel Protection Agency vanaf 1975 gebruikte meetwagen is
voor dezelfde overlapping van demeetbereiken gezorgd (WHITBY, KITTELSON,
e.a., 1976). Bijdeeigen onderzoeken isdeoptische deeltjes teller omeen aantal
redenen niet gebruikt. Bijverse verkeersaerosolen valt debelangrijkste hoeveelheid deeltjes, meer d a n9 9 % , onder hetmeetbereik vandeoptische deeltjes teller.
Een tweede reden wasdelage precisie bijdeijking van deaanwezige optische
deeltjes teller. Eenderde is debijdeoptische deeltjes tellers falende telefficiëncy
voor deeltjes in het gebied tussen 0,3 urn en 1,0 um ( V A NDER M E U L E N , P L O M P ,

e.a., 1979).

4.2. W E R K I N G MEETINSTRUMENTEN

4.2.1. Electrische verdelings analysator
De inhet onderhavige onderzoek gebruikte electrische verdelings analysator
(Model 3030 van TSI, serie nr. 72)isbeschreven door WHITBY (1976) enLiuen
Pui (1975).Ditinstrument iseenverdere ontwikkeling vanhetprototype (model
3000vanTSI) beschreven door WHITBY enCLARK (1966).Eendiepgaande studie
met betrekking totdeoplading van aerosolen isverricht door Pui (1976). Een
vervolgstudie is beschreven door Pui en Liu (1976) en Liu, Pui en KAPADIA
(1976). In figuur 7 is een schematisch diagram vande electrische verdelings
analysator opgenomen. Voor meer details metbetrekking t o thet instrument
wordt verwezen naar dehierboven geciteerde publicaties.
Het meetprineipe vandeelectrische verdelings analysator berust op het opladen van aerosolen met positieve gasionen ineendiffusieoplader. Deze oplading
vindt plaats wanneer eenhoge positieve spanning opeenwolfraam draad wordt
gebracht o meencorona ontlading voort tebrengen. D eo phetaerosol gebrachte
lading isafhankelijk vanhetproduct vanionen concentratie endeverblijftijd van
het aerosol bijde oplader (Pui, 1976). Verder isde hoeveelheid ladingen per
38

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)

aerosol debiet

FIG. 7. Schema van de electrische
verdelingsanalysator.
1. afsluiter
2. debietmeter
3. rotameter
4. filter
5. diffusie oplader
6. ampère meter
7. centrale staaf

aerosol

spanning
centrale staaf

-stroom sterkte
aerosol

pomp
-totale debiet

deeltje afhankelijk van de diameter. Hoe groter de diameter hoe meer ladingen
eropzullen zitten. Dit varieert van gemiddeld ééneenheidslading perdeeltje met
een diameter van 0,03 um tot 42 voor een deeltjes van 1,0 um. De resulterende
electrische mobiliteit is echter een monotoon dalende functie voor deeltjes met
een diameter groter dan 0,006 um tot ongeveer 1,0 à 1,5 um. Doordat over de
centrale staaf vervolgens eennegatieve spanning wordt aangelegd variërend van
19Vtot 1060Vworden achtereenvolgens de deeltjes met een hoge tot een lage
mobiliteit afgevangen. De overblijvende deeltjes zijn nog opgeladen. Wanneer
deze afgevangen worden op een zeer goed geïsoleerd filter ontstaat er een
stroompje variërend van 0,01 pA tot ongeveer 13pA. Deze stroom iseen maat
voor de deeltjesconcentratie, terwijl de bijbehorende spanning van de centrale
staaf eenmaat isvoor demobiliteit endaarmeedemaat vandedeeltjes. Door het
verschil te nemen van de gemeten stroomsterktes bij opklimmende spanning
ontstaat een indruk van de deeltjesgrootteverdeling. Een complete meting van
deeltjes van 0,003 um tot 1,0 um, waarbij het apparaat achtereenvolgens de
stroomsterktes bij verschillende diameters meet, kost ongeveer 135 seconden.
Het totale debiet door het instrument is 833cm 3 /s. Daarvan wordt 66.7 cm 3 /s,
heteigenlijke aerosolmonster,opgeladen en 16.7cm 3 /sgebruikt alsmantel lucht
voordediffusie ontlader. Derestwordtgebruikt alsluchtmantel ronddecentrale
staaf.
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FIG- 8. Schema van de condensatiekernenteller.
1. lamp
3. manometer
2. vochtigfiltreer papier
4. Cd-Se eel

4.2.2. Condensatie kernen teller
De condensatie kernen tellers die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn twee
handtellers van Gardner Ass.Inc.(serienummers 1146en 1225).Dit instrument
is beschreven door RICH (1955). Bij een concentratiemeting is de procedure als
volgt(ziefiguur 8).Inhet vat Dwordt eenaerosolmonster gepompt. Doordat de
wand van dit vat voorzien is van een vochtig filtreerpapier wordt het aerosol
bevochtigd tot maximaal de verzadigingsspanning van waterdamp bij de heersendetemperatuur. Na hetsluitenvankranen AenBwordt metdepompinvatE
een onderdruk van 27,1 kPa aangebracht. Na het sluiten van kraan C en het
openen van B ontstaat een plotselinge expansie van het in D aanwezige luchtmengsel. Ten gevolge van de afkoeling wordt de verzadigingsspanning van
waterdamp overschreden. Er vindt condensatie plaats op de aanwezige kernen.
De daaruit gevormde mist verlaagt de intensiteit van een lichtbundel door het
meetvolume. Dit wordt geregistreerd met behulp van eenCd-Se foto-electrische
cel. De afname is een maat voor de concentratie van de aerosoldeeltjes.

4.3. BEPERKINGEN AAN DE GEBRUIKTE INSTRUMENTEN

4.3.1. Electrische verdelingsanalysâtor
Bijdeelectrische verdelings analysator kunnen de fouten op twee verschillendemanieren doorwerken. Er kan een onjuiste concentratie worden aangegeven
enerkaneenonjuiste grootteclassificatie plaatsvinden. Aangezien beiden metde
electrische mobiliteit en de oplading van het aerosol te maken hebben, zijn deze
twee invloeden niet zo scherp te scheiden. Beide fouten zullen in het volgende
verhaal gezamenlijk aan de orde komen.
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De vorm vandedeeltjes heeft invloed opdegrootteclassificatie. Alle ijkingen
van hetinstrument zijn uitgevoerd metmonodisperse bolvormige aerosolen,
zodat derespons niet zonder meer vertaald kanworden naar deeltjesgroottes en
concentraties vanbijvoorbeeld dekettingstructuren vanechte coagulaat aerosolen. VOMELA en W H I T B Y (1967) geven aan d a t de electrische mobiliteit van

kettingvormige coagulaat aerosolen anders isdanvansferische aerosolen. K O P S
(1976) kon,doordat hij met behulp van een stöber-centrifuge nauwkeurige
metingen aandeze aerosolen heeft uitgevoerd, aannemelijk maken datinde
metingen vanVomela enWhitby eenfout vanruwweg eenfactor twee zit. K O P S
(1976) acht hiervoor met name deexperimentele opzet vandebeide genoemde
onderzoekers verantwoordelijk. Eenvers verkeersaerosol bestaat grotendeelsuit
bolvormige deeltjes, zoals blijkt uitelectronen microscopische foto's van LITTLE
en WIFFEN (1978). De vormfactor zal voor het onderhavige onderzoek van
ondergeschikte betekenis zijn.
Als ondergrens vande electrische verdelings analysator wordt 0,0032 urn
opgegeven volgens deeerste publicaties van Liu, WHITBY, e.a., (1974). Later is
deze grens vanfabriekswege watgerelativeerd door SEM (1976) dieaangeeft dat
het instrument onder 0,01 um zijn beperkingen heeft end a tde calibratiefactor
van Liu en Pui (1975) voor deeltjes tussen 0,005 en 0,01 um slechts onder
voorbehoud gegeven is. Wanneer metingen vanaerosolen tot 1,0urngewenst
zijn, vervolgt SEM (1976), kunnen deconcentraties a a ndeeltjes onder 0,01 um
niet vertrouwd worden. In hetonderhavige onderzoek zijn d a a r o m alleen de
concentraties vandeeltjes groter dan 0,01 urn bepaald. Wanneer bij andere
onderzoeken getracht wordt o mdeeltjes onder 0,01 urnte meten kunnen fouten
ontstaan. Eenvoorbeeld zijn demetingen van HUSAR (1971) metbetrekking tot
de coagulatie vansubmicron aerosolen. DAVIES (1979) geeft aand a tde door
Husar gemeten resultaten theoretisch inconsistent zijn en ziet de electrische
verdelings analysator alsmogelijke oorzaak hiervan. D egrote meetproblemen
bij deeltjes kleiner d a n 0,01 urnworden veroorzaakt door eenonvolledige oplading van deeltjes onder 0,03urnendoor verliezen inhet instrument. Liu enPui
(1975) geven aandatdecorrectiefactoren respectievelijk 3,8 ;2,0en 1,4 bedragen
voor aerosolen van0,013;0,024 en0,042 um. Voor grotere deeltjes isdeze factor
kleiner dan 1,2.Bijdeeltjes meteendiameter van0,0075 urnbedraagt deze factor
al 100.Kleine meetfouten enelectronische fluctuaties werken tengevolge van
deze grote correctiefactoren zeer sterk door enmaken d a a r d o o r de betrouwbaarheid onder 0,01 um klein.
Een ander effect datzijn invloed kanhebben opdedeeltjesgrootteverdeling is
de reeds aanwezige lading o phetaerosol. Gezien dein-complete oplading van
deeltjes kleiner dan 0,03um kunnen reeds aanwezige electrische ladingen grote
verschillen bijdeconcentratiemeting opleveren. D a a r o m wordt door Liu en Pui
(1974) aanbevolen omhetaerosol eerst teontladen metbehulp vaneen radioactieve bron. De ladingsverdeling ophetaerosol isdan overeenkomstig een boltzmann evenwicht. O m d a t Liu en Pui (1975) deze procedure bijde ijkingook
gevolgd hebben ishetaerosol tijdens hetgrootste gedeelte vanhet practische
werk ook ontladen.
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Sterk met de oplading samenhangend isde sprong in de electrische mobiliteit
van deeltjes met een diameter dan 0,042 m. Dat het verschil in mobiliteit van
deeltjes metéénoftweeeenheidsladingen bijdezediameter zeergroot is,blijkt uit
het feit dat inderesponsmatrix van Liu enPui (1975)slechts 7% van de deeltjes
van0,042mgoedgeclassificeerd worden.Vandezedeeltjes wordt 49%geteld als
deeltje van 0,024 um en 44% alsdeeltje van 0,075 urn. Deze onderschatting van
de concentratie is met name voor deeltjes van 0,042 urn belangrijk. Bij grotere
deeltjesdiameters zijndeverschilleninmobiliteit bijeenverschilvanééneenheidslading veel geringer. De oorzaak hiervan iseen groter aantal eenheidsladingen
op één aerosoldeeltje en de grotere massa van het aerosoldeeltje. Door de
toenemende aantallen eenheidsladingen op aerosoldeeltjes van 0,042 urn en
groter wordt de afnemende electrische mobiliteit sterk afgezwakt. Hoewel deze
curve dalend is tot 1,0 à 1,5 um isde geringe daling bij deeltjesdiameters groter
dan0,5 urndeoorzaak van degroterestandaardafwijking bijconcentratiemetingen van deeltjes van 0,75 urn.
Doordat deijkingvandeelectrischeverdelingsanalysator alleenmetmonodisperse aerosolen is uitgevoerd, is de invloed van heterodisperse en polydisperse
aerosolen op de respons van het instrument helaas niet te schatten. Daarom
worden in het onderhavige onderzoek de monodisperse calibraties gebruikt.
DWIGGINGS (1975) en MARLOW, REIST en DWIGGINS (1976) rapporteren dat
gassen, met name S0 2 , invloed hebben op deconcentratiemeting met de electrischeverdelings analysator. Aangezien menbijdezeexperimenten demantellucht
en het aerosolmonster uit gescheiden systemen betrok, kunnen er fouten ontstaan zijn en aangezien dedoor hen gemetenconcentraties relatief laagzijn heeft
deruiseenrelatiefgroteinvloed.Deresultaten gevengeenconsistent beeld.Dein
deze publicaties geplaatste vraagtekens achter het functioneren van de electrische verdelings analysator kunnen gevoeglijk achter de experimentele opzet
geplaatst worden. Liu (1977)geeft aan, dat toevoeging van S0 2 , met concentratiesdie ook in de buitenlucht voorkomen, geen invloed heeft op de respons van
deelectrische verdelings analysator. SEM(1976)waarschuwt tegen het betrekken
van de mantellucht en het aerosolmonster uit gescheiden systemen. Alleen wanneer derelatieve vochtigheid ende temperatuur van beide luchtsoorten identiek
zijn, acht hij een dergelijke opzet toelaatbaar.
Het temperatuurverschil moet kleiner zijn dan 3 C (SEM; 1975).Naast de in
3.3 beschreven invloed van de relatieve vochtigheidvan de lucht op de deeltjesgrootteverdeling kan er ook sprake zijn van invloed op de oplading van het
aerosol. De opladende ionen zijn met een aantal watermoleculen omgeven. Dit
aantal watermoleculen endaarmee demassa van de ionen, isafhankelijk van de
relatieve vochtigheid. Pui (1976) berekende de mobiliteit van de ionen alleen
voor een relatieve vochtigheid van 10%. Aangezien de meeste aerosolmonsters
bijeen hogere luchtvochtigheid worden gemeten iseen herhaling van de berekening voor een hogere relatieve vochtigheid op zijn plaats. Bij 90% relatieve
luchtvochtigheid blijkt de meerderheid van de ionen omgeven te zijn met acht
watermoleculen in plaats van zes bij 10% relatieve vochtigheid. Aangezien de
gemiddelde snelheid van de ionen evenredig ismet de wortel uit de massa, blijkt
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dat verhoging van derelatieve luchtvochtigheid tot 90%een verschil in ionsnelheid van 15% oplevert. Met deconclusie dat door deindeelectrische verdelings
analysator bestaande terugkoppelingsmechanismen, om het product van het
aantal ionen en de passagetijd constant te houden, de invloed van de relatieve
vochtigheid zeer gering zal zijn kon Pui (1977) zich verenigen. De relatieve
vochtigheid van de lucht kan wel een belangrijke invloed hebben op de concentratiemeting wanneer zich tengevolge van condensatie een waterfilmpje afzet in
het instrument op de plaats waar de opladende ionenstroom gemeten wordt.
Deze stroom wordt constant gehouden, door een terugkoppeling naar de diffusieontlader. Ten gevolgevan het weglekken van ionen over het vochtfilmpje zal
deproductie van ionen vergroot worden enkan bij verder gebruik de wolfraamdraad ernstig beschadigd worden.
4.3.2. Condensatie kernen teller
Aangezien de condensatiekernen tellers indit onderzoek slechts als referentie
instrument gebruikt zijn, wordt voor debeperkingen verbonden aan het gebruik
met name verwezen naar de uitgebreide dissertatie van HOLLÄNDER (1978) over
dedetectiegrens van condensatie kernen tellers voor polydisperse aerosolen. De
auteur behandelt daarin de invloed van de oververzadiging, de expansietijd, de
verliezen in de condensatie kernen teller en de chemische samenstelling van het
aerosol. Eén van dezaken diedoor recent onderzoek aan het licht zijn gekomen
door depublicaties van PERRIN (1976)enLiuen KIM(1977)betreft de onvolledigetelefficiëncy van de condensatie kernen teller bij deeltjesdiameters rond 0.01
urn.Ook de lading op het aerosol isop dezeefficiency van invloed (Liu en KIM,
1977).

4.4. AANPASSINGEN AAN DE INSTRUMENTEN

4.4.1. Electrische verdelingsanalysator
De bij dit onderzoek gebruikte electrische verdelings analysator isgelijk aan
het commercieel verkrijgbare exemplaar door één wijziging die in oktober 1977
inhetinstrument isaangebracht. Deteflon isolator onder aan decentrale staafis
in overeenstemming gebracht met de huidige fabrieksuitvoering. Daardoor is
deze electrische verdelings analysator te vergelijken met alle andere electrische
verdelings analysators boven serienummer 90. Door de geringere isolerende
werking van het betreffende stuk teflon na de wijziging loopt de spanning van
de centrale staaf, nadat er aan het eind van een meetcyclus korte tijd 10600V
TABEL2. Gemeten stroomsterktesinpA metdeelectrische verdelings analysator meteen testaerosol
van ammoniumsulfaat 0,2 g/dm 3 uit een collison aerosolgenerator.
diam. urn
oud teflon
nieuw teflon

0,004 0,007
—
—
0,045 0,054

0,013 0,024 0,042 0,075 0,13
0,066 1,717 0,757 1,054 0,479
0,204 1,589 0,677 0,833 0,366
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0,24 0,42
0,75
0,149 0,044 0,018
0,144 0,032 0,012
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spanningopheeft gestaan,snellernaar0Vterugdan voorheen.Bijhetmeten van
aerosolen in de oude opzet was de op de staaf resterende spanning soms hoger
dan 19 V zodat er deeltjes met een grotere diameter dan 0,0032 urn werden
afgescheiden. In tabel 2is de invloed van deze modificatie te zien.
Bijdevergelijking in 5.3.tussendemeetwaarden vandeelectrische verdelingsanalysator en decondensatie kernen teller zijn alleen die meetwaarden gebruikt
die gemeten zijn nadat bovengenoemde wijziging is uitgevoerd.
4.4.2. De condensatie kernen teller
Een van de beide condensatie kernen tellers met serienummer 1225 is door
Hofschreuder in 1978omgebouwd tot een volautomatisch apparaat waarbij de
gemetenextinctieopeenrecorderwordtgeregistreerd. Ditinstrument heeft nade
automatisering een cyclustijd van 180 of 80 seconden. Hierover zal door Hofschreuder elders gerapporteerd worden.
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CONTROLE EN VERGELIJKING VAN DE
MEETINSTRUMENTEN

5.1.

E L E C T R I S C H E V E R D E L I N G S ANALYSATOR

De resultaten van de meest recente ijkingen van de electrische verdelings
analysator met monodisperse aerosolen zijn beschreven door Liu, WHITBY en
Pui (1974), Liu en Pui (1975), Pui (1976), Pui en Liu (1976) en Liu, Pui en
KAPADIA (1976). Naarmate de technische kennis voortschreed werden ook de
ijkingen nauwkeuriger dan de vóór 1974 gehanteerde waardes. MILLER, LEVY,
e.a.,(1974)geven aan, dat het door hen gerapporteerde volume van een autoaerosoleenfactor tweetehoogis,omdat zijbijdeuitwerkingvanhunmetingen nog
van een oudere calibratietabel uitgegaan zijn. De uitkomsten van metingen met
deelectrische verdelings analysator vóór het midden van dejaren 70moeten dan
ook met de nodige voorzichtigheid betracht worden. Ook bij latere metingen
bestaat nog een mogelijkheid van verwarring omdat verschillende ijktabellen
gebruikt kunnen zijn, zietabel 3.Bijdeindit proefschrift gerapporteerde metingen zijn steeds de ijkwaarden van Liu, Pui en KAPADIA (1976) gebruikt. Uit de
gepresenteerde deeltjesconcentraties kunnen desgewenst de gemeten stroomsterktes teruggerekend worden. Het is belangrijk om dit gegeven te rapporteren
omdat de ijkwaarden voor deeltjes van 0,013 um, die een belangrijk onderdeel
van het totaal aantal uitmaken, 19% verschillen als de calibratiefactoren van
Liu, Pui en KAPADIA (1976) aangehouden worden in plaats van die van Liu en
Pui (1975). Als de door WHITBY, KITTELSON, e.a. (1976) opgegeven waardes
gebruikt worden ontstaat zelfs een nog groter verschil.
De vereiste technische kennisen decomplexiteit van een ijking van de electriTABEL 3. Overzicht van de callibratiefactoren van de electrische verdelings analysator in
deeltjes/cm3 per pA.
diameter
in um

0,0042
0,0075
0,013
0,024
0,042
0,075
0,133
0,237
0,422
0,750

bron:
Liu, Whitby,
Pui (1974)

Liu, Pui
(1975)

Whitby,
Kittelson,
e.a., (1976)

Liu, Pui,
Kapadia
(1976)

1,102 E7
3,596 E6
1,069 E6
3,062 E5
9,866 E4
4,775 E4
2,356 E4
1,356 E4
7,781 E3
4,461 E3

_
9,52 E6
4,17 E5
1,67 E5
8,70 E4
4,44 E4
2,41 E4
1,23 E4
6,67 E3
3,51 E3

1,36 E6
3,16 E5
1,53 E5
1,57 E5
3,09 E4
2,43 E4
1,52 E4
5,68 E3
1,33 E3

3,25 E8
8,61 E6
3,50 E5
1,79 E5
9,19 E4
4,72 E4
2,44 E4
1,24E4
6,37 E3
3,27 E3
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sehe verdelings analysator is er de oorzaak van dat er in de literatuur geen
ijkingen gerapporteerd zijn door onderzoekers buiten de groep van Whitby en
Liu. FLAGAN(1977)van het California InstituteofTechnology geeft aandat men
ook daar opdegerapporteerde ijkingen vertrouwt. Om bovenstaande redenenis
een ijking van de electrische verdelings analysator niet overwogen. Een extra
complicerende factor ishetfeit dat derespons van het instrument niet ideaal iste
noemen. De respons van deeltjes met één bepaalde diameter wordt gedeeltelijk
over de naburige deeltjesdiameters uitgesmeerd. De gemeten stroomsterktes
lijken dan op die van een polydispers aerosol zelfs wanneer het aangeboden
aerosol zeer monodispers is.Liu en Pui (1975) rapporteren deze responsmatrix
voor het eerst. Tengevolge van de immer aanwezige toevallige fouten bij de
metingen isdezeniet door eeneenvoudigematrix inversieop telossen. Hiervoor
is een speciaal computerprogramma ontwikkeld door Liu, Pui en KAPADIA
(1976) en Liu en KAPADIA (1977), dat ook voor het onderhavige onderzoek
beschikbaar gemaakt is. Uitgaande van de werkelijk gemeten responsmatrix
wordt één enkele, of een tweetal lognormale verdelingen met een zekere standaardafwijking opdegemeten stroomsterktes gefit, totdat desomvandegekwadrateerde verschillen van de via de (niet ideale) responsmatrix berekende
stroomsterktes en de gemeten stroomsterktes minimaal is. Vanwege het uitgangspunt daterzoperdefinitie eenlognormale verdelinggemeten wordtisdeze
procedure niet gevolgd. Een bijkomende reden was dat het gebruik van het
computermodel dikwijls leiddetot eengeometrisch gemiddelde deeltjesdiameter
die ver lag onder de ondergrens van het instrument van 0,01 urn, wanneer de
gemeten stroomsterktes van een heterodispers natuurlijk aerosol werden ingevoerd. De voorbeelden van Liu, Pui en KAPADIA (1976)waarmee de bruikbaarheidvandeboven beschreven methodewordt aangegeven betreffen slechtsinhet
laboratorium gegenereerde testaerosolen. Een derde reden om deze procedure
niet te volgen was het feit dat de berekende deeltjesconcentraties daarna niet
meer een eenduidige relatie zouden vertonen met de gemeten stroomsterktes.
Ondanks hun onvolkomenheid vormen dezelaatste toch de basis van de metingen met dit instrument.
Een belangrijk gegeven met betrekking tot het functioneren vande electrische
verdelings analysator is de monsternamefrequentie en daarmee de hoeveelheid
metingen die ten grondslag liggen aan een bepaalde uitkomst. Met het MAAS
(WHITBY, Liu, e.a., 1972) werd één deeltjesgrootteverdeling gemeten met de
electrische verdelings analysator gedurende 1200 seconden. Terwijl met de
ACHEX (SEM, WHITBY, e.a., 1976) iedere 600seconden één meting werd uitgevoerd.Tijdens dezemetingen werden, omdeinvloed vanelectronische ruistegen
te gaan, de stroomsterktes 30keer gemeten gedurende 2seconden en de gemiddelde aflezing werd verder verwerkt. Ook bij latere metingen werd slechts éénmaal in de 600 seconden een deeltjesgrootteverdeling met de electrische Verdelingsanalysator uitgevoerd (WHITBY, KITTELSON, e.a., 1976).Een uurgemiddeldeconcentratie, een veel gerapporteerd getal, bestond dus veelal uit 6 complete
meetcycli met de electrische verdelings analysator. Bij het eigen onderzoek is
iedere gerapporteerde atmosferische concentratie het gemiddelde van 6, 9of 15
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cyclimetdeelectrische verdelings analysator. DAVIES(1974)geeft aandat het bij
metingen met condensatie kernen tellers gebruikelijk is om uit de afzonderlijke
metingen een geometrisch gemiddelde concentratie te berekenen. Gezien de
vergelijkbaarheid in meetbereik tussen de electrische verdelings analysator en
condensatie kernen teller is dit ook hier toegepast. Voor de berekening van de
deeltjesgrootteverdeling is het geometrisch gemiddelde van 6, 9 of 15 series
stroomsterktes per deeltjesgrootte gebruikt. Hierdoor wordt de invloed van
toevallige uitschieters gedempt en een lagere standaarddeviatie verkregen.
Hoewel er geen ijking van de electrische verdelings analysator is uitgevoerd,
wasmetbehulp van eencollison vernevelaar eencontrolemogelijk opeen aantal
functies van deelectrischeverdelings analysator. In 1935isditapparaat door W.
E. Collison gebruikt om kleine deeltjes te genereren. Sindsdien ishet met name
bijhettesten vanfilterseenveelgebruiktegeneratietechniek. Voorhet onderzoek
iseencollisonvernevelaar gemaakt volgensdespecificaties van MAY(1973).Met
behulp vandeeltjesvrije perslucht meteendruk van 172kPa wordteen oplossing
verstoven.Deverstovendruppeltjes wordenvervolgensgefractioneerd omdatze
met kracht tegen de wand van een vat worden geslingerd (zie figuur 9). Deze
kleine druppeltjes worden daarna gedroogd door menging met droge en deeltjesvrije lucht (1033 cm 3 /s) waarbij een polydispers aerosol ontstaat van de
opgelostestofmeteengrootteordebeginnendietsonder 0,01umtot 1 à2um.De
resulterende relatieve luchtvochtigheid is ongeveer 20% bij het in figuur 9 geschetste systeem. De lading op de deeltjes wordt vervolgens met een bolzmann
verdelinginevenwichtgebracht metbehulpvandeß-stralinguiteen radioactieve
bron van 10mCi (TSI 3054). Deze methode wordt beschreven door Liu en Pui
(1974).
Door degroteeenvoud van devernevelaar, hetontbreken van mechanischeen
electrische delen, ontstaat ieenzeer goed reproduceerbaar aerosol met een stan-

FiG.9.Opstelling bijdecontrole vandemeetinstrumenten met behulp van een collison vernevelaar.
1. diffusie droger
8. collison vernevelaar
2. filter
9. mengvat
3. afsluiter
10. radioaktieve bron
4. flow controller
11. condensatie kernen teller
5. rotameter
12. elektrische verdelings analysator
6. drukmeter (manometer)
13. overloop
7. droge menglucht
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daard afwijking van het totaal aantal (gemeten met een condensatie kernen
teller)van 3%,mitsdedruk vandeperslucht endeconcentratie van deverneveldeoplossing steedsdezelfde zijn. Liu en LEE(1975)geven aan dat verrijking van
devernevelde oplossing, met name bijhetgebruik van een vluchtig oplosmiddel,
de oorzaak kan zijn van een verandering van de concentratie van het geproduceerde aerosol. Bij het gebruik van een ammoniumsulfaatoplossing in water
blijkt na ruim een uur nog geen verrijking op tetreden en deproductie inde tijd
ook zeer constant te zijn, met een standaardafwijking van 3 % gebaseerd op
metingen met eencondensatie kernen teller. De gebruikte standaardoplossing is
0,2 g/dm 3 ammoniumsulfaat is gedemineraliseerd water. Voor het aanmaken
van deze standaardoplossing is het gedemineraliseerd water eerst nog gefilterd
over een filter met een poriediameter van 0,15 um. ELLESTAD (1977) van het
Environmental Protection Agency geeft aan dat men daar ook gedemineraliseerd water als oplosmiddel gebruikt in verband met de lage achtergrond aan
deeltjes. Erisgekozen voor eenammoniumsulfaatoplossing omdat dezestofeen
belangrijke fractie van de natuurlijke aerosolen vormt. LEADERER, BERNSTEIN,
e.a. (1978) geven aan dat 54% van het door hen onderzochte atmosferische
sulfaat tussen 0,04 en 0,3 um diameter bestaat uit ammoniumsulfaat. Ook veel
andere onderzoekers wijzen op de sterke samenhang tussen ammonium en
sulfaat (zie KADOWAKI;1976,MESZAROS; 1974en APPEL, KoTHNOY,e.a., 1978).
Hoewelhetgegenereerde aerosolmetbehulpvan infiguur 9geschetste opstelling
dus onbekend isqua grootteverdeling enconcentratie ishet mogelijk om het als
een referentie aerosol te gebruiken omdat het zeer constant is.
5.1.1. Meetbereik
Wanneer door de in figuur 9 beschreven opstelling alleen perslucht wordt
geleid zonder dat de collison werkt kan een indruk worden verkregen van de
gevoeligheid van de electrische verdelings analysator. Uit tabel 4 blijkt, dat de
detectiegrens (degemiddelde achtergrond plus driemaal de standaardafwijking)
van de electrische verdelings analysator) heel laag is. De afwijkingen in de
respons van de electrometer ten gevolge van de ruis van het instrument zijn tot
TABEL 4. Gevoeligheid electrische verdelings analysator. Concentraties in deeltjes/cm3 en in pA.
diameter
in um

0,0075
0.013
0,024
0,042
0,075
0,133
0,237
0,422
0,750
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gemiddelde
achtergrond

variatie
coëfficiënt

2583
53
121
30
17
10
4
1
6

2619
64
56
24
15
6
2
1
1

gemiddelde achter grond en 3x
standaardafwijking (detectiegrens)
pA
deeltjes/cm3
10441
244
290
101
62
29
10
4
8

0,0012
0,0007
0,0016
0,0011
0,0013
0,0012
0,0008
0,0006
0,0024
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eenfactor 10lagerdanvanhetprototypegepresenteerddoor Liu,WHITBYenPui
(1974). Liu en Put (1975) geven een minimaal meetbare concentratie van 5
deeltjes/cm3 meteendiameter van 0,75 urn.Dit isgoedinovereenstemming met
de in tabel 4gemeten waarde. Tijdens de metingen zijn alleen de deeltjes groter
dan 0,01 urn gemeten zodat de detectiegrenzen gezien de concentraties in de
buitenlucht geen rol van betekenis meer spelen.
Debovengrensvanhetconcentratie bereikvandeelectrischeverdelingsanalysator kan minder strak worden omschreven. Als algemene regel is uit de eigen
metingen naarvorengekomendatdetotalestroomgegenereerd doorhet opgeladen aerosol kleiner moet zijn dan 13 pA. Aangezien dit over verschillende
deeltjesgrootteklassen verdeeld is, is een exacte bovengrens niet te geven. Deze
zal ergens inde buurt van de 1 à 4E6deeltjes/cm3 bedragen. Bij dezeen hogere
concentraties iseen verdunning noodzakelijk om nog betrouwbare metingen te
kunnendoen (zie8.3). SEM(1976)beveeltaan ombijvolumeconcentraties boven
100um 3 /cm 3 een verdunning uit te voeren.
5.1.2.1. R e p r o d u c e e r b a a r h e i d
Met behulp van de opstelling uit figuur 9 kan de reproduceerbaarheid van
metingen metdeelectrischeverdelings analysator bepaaldworden.Voor deeltjes
kleiner dan 0,01 urn kan deze niet groot genoemd worden (zie tabel 5). De
standaardafwijking isnamelijk groterdandemeetwaarde.Dezehogestandaardafwijking wordt met name veroorzaakt door de geringe telefficiëncy van de
electrische verdelings analysator voor deeltjes kleiner dan 0,01 um. Daarom
worden veelalalleendemeetwaardes boven 0,01umopgegeven. WILLEKE WHITBY, e.a., (1974, 1975), WHITBY, CLARK, e.a. (1975), STEVENS, LAMOTHE, e.a.
(1976), FISSAN, HELSPER,e.a., (1976)enFISSAN, FRANZEN,e.a., (1978)gevenallen
demeetresultaten vanverseverkeersaerosolengroterdan0,01um.Slechtsonder
zeer geconditioneerde laboratorium omstandigheden worden nog betrouwbare
meetwaarden met een diameter van 0,0075 urn gerapporteerd. (Pui; 1976, PERRIN; 1976).
TABEL 5. Variatie coëfficiënt in procenten van metingen met de electrische verdelings analysator.
diameter
in urn

0,004
0,007
0,013
0,024
0,042
0,075
0,133
0,237
0,422
0,750

gemeten stroomsterkte in pA

variatie
coëfficiënt
bij 1meting

var. coëff. bij
geometr. gemidd.
3 metingen

var. coëff. bij
geometr. gemidd.
6 metingen

0,065
0,054
0,208
1,591
0,678
0,838
0,370
0,113
0,032
0,014

338
163
60
4,9
5,6
5,7
7,5
7,0
29,8
30,5

214
146
26,7
3,4
3,1
2,2
2,2
5,0
15,5
12,4

167
46
15,3
2,3
1,7
2.2
1,4
3,8
5,5
10,5
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Om de reproduceerbaarheid te vergroten wordt bij de verwerking van de
meetgegevens een rekenkundige bewerking toegepast. De deeltjesgrootteverdelingwordt berekend opbasisvaneengeometrisch gemiddeldeoverdriemetingen
inplaats van slechts één. Een gedeelte van de inhet meetinstrument optredende
fluctuaties wordt dan uitgemiddeld en daarmee wordt de reproduceerbaarheid
vergroot. In plaats van overdrie metingen kan ook het geometrisch gemiddelde
over zes metingen bepaald worden, zoals bij de veldmetingen in Veenendaal is
gebeurd. De procentuele standaardafwijking van de meetwaarden (tabel 5)
wordtdoor dezebewerking aanzienlijk verkleind.Tijdens demetingen inWageningenishetgeometrischgemiddeldeover 15metingenenbijdeproevenindeIJtunnel over 27metingen gebruikt.
5.1.2.2. S t a b i l i t e i t
De gegenereerde aerosolen met de in figuur 9 geschetste opstelling zijn zeer
constant zodat er een controle op deverloop van de respons van het instrument
meemogelijk is.Tijdens oriënterende metingen bleek dezecontrole nodig te zijn
omdat demeetresultaten aanleiding gaven teveronderstellen dat derespons van
het instrument niet constant was in de tijd. Na monstername van buitenlucht
aerosolen gedurende in totaal 75 tot 100 uur met de electrische verdelings
analysator werden de concentraties van de kleinste deeltjes systematisch lager.
Na hetinzetten vaneennieuwfilter enhet schoonmaken vandeteflon isolator in
de electrometer (iets wat volgens de gebruiksaanwijzing eens in 400 tot 500
draaiuren hoefde tegebeuren) nam derespons weer toe tot het oorspronkelijke
niveau.Tijdenseenstudiereisnaar deVerenigdeStaten isbijdefabrikant van de
electrische verdelings analysator een experiment uitgevoerd met een electrische
verdelings analysator en een collison vernevelaar om te zien of het gevonden
verloop na 75 tot 100 uur monstername van een binnenlucht aerosol zich zou
herhalen. Er bleek echter geen verloopinderespons optetreden. De verklaring
voor dezeverschijnselen bleek achteraf niet gelegen ineen filterbelading maar in
devervuilingvandeisolatorwaarhetfilter opzit.Hierover lekteenfractie vande
stroomwegendaardoor wordenlagerestroomsterktesgemetenzodatderespons
afneemt. Dit verschijnsel heeft demeesteinvloed opdekleinerefracties. In tabel
6zijn demeetwaarden tezienvaneenfilter meteenbelastingvan 150uurmeteen
schoongemaakte isolator en een nieuw filter met een eveneens schoongemaakte
isolator in de electrometer. Het aangeboden testaerosol is hetzelfde.
BijherhalinginNederland vandehierboven beschrevenproef met betrekking
tot de filterbelasting in de Verenigde Staten, bleek dat er geen verloop in de
responsvanhetinstrument zatalsgedurende vierdagen eenaerosol van laboraTABEL6. Gemeten stroomsterktesinpA bijtweeverschillendefilters.Ammoniumsulfaat aerosol uit
collison vernevelaar.
diameter um
oud filter
nieuw filter
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0,013
0,070
0,066

0,024
1,799
1,717

0,042
0,743
0,757

0,075
1,049
1,054

0,013
0,473
0,479

0,24
0,145
0,149

0,42
0,046
0,044

0,75
0,015
0,018
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toriumlucht gemonsterd werd. Eencomplicerende factor bij de bepaling van het
verloop is dat er ten gevolge van het inzetten van een nieuw filter statische
electriciteit wordt opgewekt,diepasnaeenaantal uren van hetteflon isafgelekt.
Direct na hetinzetten vaneennieuw filter geeft deelectrometer daarom onjuiste
stroomsterktes aan. Hetisraadzaam nahetinzetten vaneennieuwfiltereen dag
te wachten voor de metingen te starten.
5.1.3. Zuiverheid
De afwijking in de zuiverheid van de grootteclassificatie wordt door Liu en
Pui (1975) beschreven als 2%. Terwijl de fout in de nauwkeurigheid van de
concentratiemeting beschrevenwordtals5%voordeeltjes groterdan0,02umen
meerdan 5% voor kleineredeeltjes. Aangezien dedeeltjesgrootteverdeling ende
concentraties van aerosol gegenereerd door de collison vernevelaar niet bekend
zijn kan hier geen absolute ijking mee uitgevoerd worden. Door het verstuiven
van verschillendeconcentraties ammoniumsulfaat indeCollison kaneen indruk
omtrent dezuiverheid van de deeltjesgrootteclassificatie verkregen worden. Het
volume van het vernevelde engedroogde aerosol wordt namelijk alleen bepaald
door de hoeveelheid opgeloste stof, mits erevenveel oplossing wordt verneveld.
Uit tabel 7blijkt dat de verhoudingen van de berekende volumes heel redelijk
overeenkomen metdeconcentratieverhoudingen endatderelatieve grootteklassificatie aardig klopt.
Het feit dat dedeeltjesdiameters, bijeenconcentratieverschil van een factor 5,
een verschil van een factor 1,71 - namelijk (5) 0,33 - zouden moeten vertonen
wordt met deze metingen bevestigd. In tabel 8 is te zien dat een verschil in

TABEL 7. Berekend aerosolvolume in um 3 /cm 3 bij verneveling van verschillende ammoniumsulfaat
concentraties in de collison aerosolgenerator.
Concentratie g/dm 3
Volume aerosol um 3 /cm 3
Volume als percentage
van het volume bij een
concentratie van 0,1 g/dm 3

0,04
44

104%

0,1
106

100%

0,15
153

0,2
208

96%

98%

TABEL8. Deeltjesaantallen percm 3bijvernevelingvantweeammoniumsulfaat concentratiesdieeen
factor 5verschillen.
ammoniumsulfaatconcentratie 0,04 g/dm 3
diameter in um
concentratie

0,075
1,10E4

0,13
2,34 E3

0,24
4,40 E2

0,42
0,93 E2

concentratie
diameter in urn

1,22E4
0,13

2,27 E3
0,24

5,06 E2
0,42

2,20 E2
0,75

Ammoniumsulfaatconcentratie 0,2 g/dm 3
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diameter met een factor 1,71 aardig overeenkomt met een verschuiving van één
grootteklasse. Door defabrikant isdeinstellingvandespanning bijdeopeenvolgende stappen zodanig gemaakt dat steeds deeltjes met een diameter, die een
factor(lO) 0 - 25 groterzijndan devoorgaandeklasse(= eenfactor 1,78), afgevangen worden. De factor (10) 0 2 5 is gekozen omdat hierdoor op een logaritmiese
schaal voor iedere factor tien in de deeltjesdiameter vier punten verkregen
worden (ziebijvoorbeeld figuur 15).Bijdeeltjesdiameters kleiner dan 0,075urnis
deze verschuiving niet zo duidelijk te zien waarschijnlijk vanwege de daarbij
optredende coagulatie- en depositieverliezen, die afhankelijk zijn van de vernevelde concentraties.
Denauwkeurigheid van deconcentratiemetingen ismetdeinfiguur 9gegeven
opstelling niet na te gaan. Over de zuiverheid kunnen de reproduceerbaarheids
metingen echter geenuitsluitsel geven.Concluderend kan gesteld worden dat uit
5.1.2.en 5.1.3. blijkt, dat de relatieve grootteklassificatie en concentratiemeting
met de electrische verdelings analysator voldoende reproduceerbaar en stabiel
zijn om er in de tijd vergelijkbare metingen mee te kunnen doen.
5.1.4. Onderlingevergelijking
Het was mogelijk om twee electrische verdelings analysatoren te vergelijken.
Daartoewerdendebeideelectrischeverdelingsanalysatoren achtereenvolgensin
de in figuur 9geschetste opstelling geplaatst, waarbij de vernevelomstandigheden van de collison aerosolgenerator, de pompen, de besturingseenheid (Controlbox TSI 3030) en de verwerkingsapparatuur steeds gelijkgehouden werd,
zodat de grootteklassificatie en de concentratiemeting met beide instrumenten
TABEL 9. Meetwaardes in pA bij de vergelijking van twee electrische verdelings analysatoren.
Ammoniumsulfaat oplossingen verneveld met de collison aerosolgenerator.
Diameter in m:

0,013

eigen instrument:
ander instrument:
afwijking van
gemiddelde in %:

0,241 1,673 0,724 0,925 0,413 0,125 0,034 0,012
0,349 2,082 0,806 0,910 0,408 0,113 0,027 0,008

eigen instrument:
ander instrument:
afwijking van
gemiddelde in %:

0,073 0,381 0,204 0,310 0,161 0,057 0,016 0,006
0,106 0,570 0,268 0,387 0,206 0,069 0,018 0,006

eigen instrument:
ander instrument:
afwijking van
gemiddelde in %:

0,101 0,122 0,017 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000
0,104 0,082 0,011 0,008 0,002 0,000 0,000 0,000

afwijking van gemiddelde
over drie metingen :
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0,024 0,042 0,075 0,13

0,24

0,42

0,75

11

18

20

20

12

17

12

14

21

13

totaal
aantal
5,06 E5
6,23 E5
20
1,37E5
1,88 E5

10
5,93 E4
5,23 E4

20

10
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als enige variabele overbleef. Door de grote stabiliteit van het door de collison
gegenereerde aerosol zullen de afwijkingen die hierop terug te voeren zijn,
hooguit 3%geweest zijn. Bij twee van de drie verschillende concentraties die in
tabel 9 vergeleken worden, gaf het eigen instrument een geringere respons dan
het andere. Daar het laatste experiment een hiervan afwijkend beeld gaf isdeze
afwijking niet systematisch te noemen. De gemiddelde procentuele afwijking
tussen debeide instrumenten varieert van 17%tot 7%. Naarmate de concentratiesen daarmee de stroomsterktes geringer worden, isde procentuele afwijking
tussen het gemiddelde van beide instrumenten groter. Gezien tabel 5kan geconcludeerd worden dat de interinstrumentele verschillen groter zijn dan de intrainstrumentele.
CLARKenAVOL (1976)gevenderesultaten vaneenonderlingevergelijking van
vier electrische verdelings analysatoren. Zij vinden (met enige uitzonderingen)
dat ereenverschil gemeten wordt vanongeveer 10%van degemiddelde stroomsterkte voor deeltjes van 0,024 tot 0,13 urn. Dit verschil ten opzichte van het
gemiddeldenam toetot ongeveer 15% voordeeltjes van 0,24 urn,ongeveer 30%
voor 0,42 urnen ongeveer 40% voor 0,75 um. Deconcentraties van deeltjes van
0,013umkonden niet altijd gemeten worden, zodat deonderlinge vergelijkbaarheid daarbij slechter is. SEM(1976)beschrijft dat deelectrische verdelings analysatorendiedefabriek verlatenvergeleken worden meteenstandaard instrument
dat geijkt istenopzichtevan hetdoor LiuenPui(1975)gebruikte exemplaar. De
maximale verschillen die getolereerd worden zijn 10% voor alle grootteklassen
behalve voor deeltjes kleiner dan 0,02 um en deeltjes groter dan 0,4 um waar
verschillen tot 25% nog getolereerd worden. WHITBY, KITTELSON, e.a., (1976)
geven aan dat de beide electrische verdelings analysatoren die gebruikt zijn
tijdens de sulfaatmetingen bij General Motors in 1975 een 15% afwijking vertoonden van degemiddeldeconcentratie bijdeeltjes diameterstussen 0,01en 0,1
urn. Deze afwijking was ongeveer 8% voor deeltjes diameters tussen 0,1 en 1,0
um.Een van degebruikte electrische verdelingsanalysatoren wasvan het instrument van Whitby, de ander was van het Environmentel Protection Agency.
Deonderlingeverschillentussenmetingenmetdeelectrischeverdelingsanalysator liggenbij deeigen metingen (zietabel 9)indezelfde orde van grootte alsde
door CLARK en AVOL (1976) en door SEM (1976) gerapporteerde voor deeltjes
met diameters kleiner dan 0,2 urn. Voor de grotere deeltjes is de onderlinge
overeenstemming van de eigen metingen beter.

5.2. CONDENSATIE KERNEN TELLER

5.2.1. IJking
De ijking die ten oorsprong ligt aan decommercieel verkrijgbare condensatie
kernen tellers heeft plaats gevonden door het uitvoeren van berekeningen met
betrekking tot de te verwachten extinctie bij verschillende deeltjesconcentraties
onder deaanname van geïdealiseerde omstandigheden (HÖLLANDER, 1978).Met
het beschikbaar komen van electrische classificatie (Liu en Pui, 1974a) en de
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electrostatische precipitatie (MORROW en MERCER, 1964) met aansluitend electronenmicroscopie als ijkmethoden voor submicrone aerosolen iser recentelijk
een stroom publicaties op gang gekomen van o.a. PERRIN (1976)en Liu en KIM
(1977) betreffende de telefficiëncy van condensatie kernen tellers. Liu en KIM
(1977) komen voor natriumchloridedeeltjes van 0,013 um op een telefficiëncy
van ongeveer 50% en voor deeltjes van 0,024 um op ongeveer 85%. Daarboven
komen ze tot een efficiency van vrijwel 100%. PERRIN (1976) komt op een
telefficiëncy van ongeveer 30% voor deeltjes van 0,013 urn, ongeveer 65% voor
deeltjes van 0,024 urn, ongeveer 87% voor deeltjes van 0,042 urn en bij grotere
diameters op 100%.Deze recente metingen zijn in tegenspraak met de tot voor
kort algemeen aanvaarde ondergrens van 0,002 um (HOLLÄNDER, 1978) en de
onlangs nog door HAAF en JAENICKE (1977) gerapporteerde ondergrens van
0,0016 urn voor een zwavelzuur aerosol. Gezien de meest recente experimentele
resultaten is een telefficiëncy van 100% voor condensatie kernen tellers slechts
bijeendeeltjesdiameter boven0,04umteverwachten enzaldezedaaronder sterk
afnemen. Deconcentratieaanwijzing vandebijdeeigenexperimenten gebruikte
condensatie kernen tellerszijn tijdens eenvergelijking van meerdere condensatie
kernen tellers geijkt (PLOMP, VAN DE VATE, e.a., 1979) met behulp van een
electrische precipitator (VAN DE VATE, PLOMP, e.a., 1977).
5.2.2. Onderlingevergelijking
De onderlinge vergelijking van acht condensatie kernen tellers,waaronder de
tweedietijdensdeeigenmetingen gebruikt zijn,staat beschreven bij PLOMP, VAN
DE VATE, e.a., (1979). Uit deze vergelijking komt naar voren, dat de gemiddelde
aanwijzingen van de acht condensatie kernen tellers zich binnen ongeveer 5%
bevindenvandemetbehulpvanelectrostatischeprecipitatie bepaalde werkelijke
concentratie. De gemiddelde standaardafwijking bij dezelfde meting door de
verschillende instrumenten bedraagt 24%. Ook hierbij blijkt net als bij de in
5.1.4. beschreven vergelijking van electrische verdelings analysatoren dat de
interinstrumentele verschillen groter zijn dan de intra-instrumentele. Volgens
HOLLÄNDER (1978)hebben de oververzadigingsgraad en deexpansietijd invloed
op de gemeten concentratie incondensatie kernen tellers.Aangezien deze bij de
gebruikte instrumenten niet gelijk zijn, kan dit een verklaring vormen voor de
gemiddelde standaard deviatie van 24%.

5.3. VERGELIJKING CONDENSATIE KERNEN TELLER EN ELECTRISCHE VERDELINGS
ANALYSATOR

Een relatie tussen de electrische verdelings analysator en de condensatie kernen teller is daarom zo interessant, omdat daarmee concentratiemetingen die
met twee totaal verschillende meetmethodes gedaan zijn onderling vergeleken
kunnen worden. Zowel de eigen metingen als de resultaten van anderen (zie
DAVIES, 1976) wijzen uit dat met de electrische verdelings analysator tot een
factor 3 à 5meerdeeltjes gemeten worden dan meteencondensatie kernen teller.
54
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FIG. 10. Gemeten concentratie in aantallenpercm 3 door een electrische verdelings
analysator en een condensatie kernen
teller.
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Ook LiuenPui(1974a)rapporteren eenverschilinaanwijzing vaneenfactor 2,5
bij de vergelijking van de concentraties gemeten met een Environment One
condensatie kernen teller en concentratiebepalingen met behulp van electrische
methodes. In het licht van de afnemende teleffïciëncy van condensatie kernen
tellers bij diameters onder 0,04 um,isdezediscrepantie verklaarbaar. Bij metingenvan WHITBY, CLARK, e.a., (1975)isdezediscrepantie opgeheven omdat men
daarbij de uitslag van de condensatie kernen teller laat overeenkomen met die
vandeelectrischeverdelingsanalysator. Bijlateremetingen,wanneerdecondensatiekernen tellers geijkt zijn volgensdemethode van Liu enPui (1974a), wordt
een vergelijking tussen de totaaldeeltjesaantallen van natuurlijke aerosolen zelden in de literatuur gerapporteerd.
Op grond van de generatie van voornamelijk ammoniumsulfaat aerosolen in
decollisonvernevelaar iseenrelatieteleggentussenderesponsvandecondensatie kernen teller en de electrische verdelings analysator. In figuur 10 staan de
metingen grafisch uitgezet. Daarbij zijn alleen die metingen gebruikt met de
aanpassing op grond van 4.4.1. omdat daarvoor de ijkwaarden nauwkeurig
bekend zijn. Stuk voor stuk zijn dezepunten een gemiddelde over 3tot ruim 40
metingen. De correlatiecoëfficiënt, van de aerosol concentraties gemeten met
een condensatie kernen teller en de electrische verdelingsanalysator, bedraagt
r = 0,98 (n = 9)voor test aerosolen uit eencollison vernevelaar. De correlatiecoëfficiënt r= 0,96 (n = 24) voor atmosferische en test aerosolen. Het verschil
tussen de electrische verdelings analysator en de condensatie kernen teller bedraagt ruwweg een factor 2tot 3enisenigszins afhankelijk van de concentratie.
Dezefactor komt heelredelijk overeen metdedoor LiuenPui (1974a)gerapporteerde waarde van 2,5. Op de vergelijking tussen condensatie kernen teller en
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electrischeverdelingsanalysator wordtverderingegaanin7.4.2.2.Uithetfeit dat
de aanwijzing van beide instrumenten steeds ongeveer eenzelfde verhouding
heeft, kangeconcludeerd wordendatze,hoeweldemeetprincipes totaal verschillend zijn, tot een redelijke overeenstemming komen en ook als onderlinge referentie dienst kunnen doen.
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6.VERKEERALSBRONVANAEROSOLEN

Bij de karakterisering van verkeersaerosolen kan een onderscheid gemaakt
worden naar fysische enchemische kenmerken. O pdefysische kenmerken wordt
in 6.1.nader ingegaan, terwijl dechemische aspecten in 6.2.worden besproken.

6.1. FYSISCHEKARAKTERISERING

Bij defysische classificatie vanaerosolen zijn dedeeltjesaantallen ende totale
massa van de deeltjes de meest gebruikelijke parameters. Ook vindt er tegenwoordig weleenclassificatie naar deeltjesoppervlak plaats.O mde vergelijkbaarheid vandeverschillende onderzoeken te bevorderen isdedeeltjesemissie uitgedrukt in deeltjesaantallen per afgelegde kilometer per voertuig. Hierbij iswel
steedsdekruissnelheid opgegeven, o m d a t dezeookeenbelangrijke invloed o pde
geëmitteerde massa heeft.
6.1.1.
Deeltjesgrootteverdeling
De meest recente veldonderzoeken met electrische verdelings analysatoren
hebben uitgewezen dat de deeltjesaantallen van verse verkeersaerosolen een
sterke piek vertonen bij een mediane diameter van 0,02 tot 0,03 urn (WHITBY,
C L A R K , e.a., 1975; M I L L E R , LEVY, e.a., 1976; W H I T B Y , KITTELSON, e.a., 1976;

WILSON, SPILLER, e.a., 1977). Ook de metingen van LITTLE en WIFFEN (1977,

1978) met behulp van een diffusie batterij en electronen microscopische foto's
geven eenvolume mediane diameter indeze grootteorde: 0,03tot 0,045 um.De
vorm vandedeeltjes isdoor LITTLE en WIFFEN (1977, 1978) afgeleid uit electronen microscopische foto's. Deeltjes kleiner dan 0,1 um zijn bolvormig, ondoorschijnend en niet opgebouwd uitclusters. Deeltjes tussen 0,1en 1,0 urn zijn
doorschijnend enhebben eenketenstructuur. Deeltjes van0,5tot 5urn vertonen
een vlokkige of vormloze structuur en lijken dichter dan kleinere deeltjes. Ook
GANLEY en SPRINGER (1974) komen door middel vaneenelectronen microscopische analyse vaneenloodhoudend autoaerosol, datdirect aandeuitlaat gemonsterd is, tot de conclusie, dat de kleinste deeltjes vrijwel bolvormig zijn. Bij
toenemende aerodynamische diameters wordt ookdevorm onregelmatiger. Dit
beeld komt ooknaar voren uitelectronen microscopische foto's van HIRSCHLER,
GILBERT, e.a., (1957). SCHRECK, M C G R A T H , e.a., (1978) geven aan dat het aero-

solvandieselmotoren hieraan sterk verwant is.Electronen microscopische foto's
van direct aan de uitlaat gemonsterd dieselaerosol laten clusters van enige
tienden vanurnzien. Deze blijken opgebouwd uit bolvormige deeltjes van 0,025
tot 0,03 um diameter. Uitmetingen van DOLAN, KITTELSON, e.a.,(1975)meteen
electrische verdelings analysator Direct aan de uitlaat komt voor dieselaerosol
een mediane diameter van 0,015 tot 0,025 urn naar voren. Deze literatuurgegevens betreffende de te verwachten mediane diameter worden bevestigd
Meded. Landbouwhogeschool WageningenS0-I (1980)
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door de eigen metingen die in hoofdstuk zeven en acht uitgebreid besproken
worden, grafisch kan deze diameter afgeleid worden uit figuur 15.
Deproblemen dieontstaan bij debepalingvan dedeeltjesgrootteverdeling bij
het monsteren direct aan de uitlaat zijn al in 2.1.1. besproken. Omdat er in de
literatuurtochnogopdezewijzebepaaldemetingengerapporteerd wordeniseen
overzicht hiervan in tabel 10tevinden. De deeltjesemissie isindeze tabel steeds
omgerekend naar deeltjesaantallen per afgelegde kilometer. MILLER, LEVY, e.a.,
(1976)gevenaandat eenverdunning meteenfactor 500vandeuitlaatgassen van
eenauto opeentestbank eenconcentratie oplevertdieidentiek isaande aerosolconcentratie gemeten naast een snelweg. Dit betrof de aerosolconcentratie tijdens run 54afkomstig van de snelwegminus deconcentratie tijdens run 55met
eenstedelijk achtergrondsaerosol, tijdensdemetingen van WHITBY, CLARK, e.a.,
(1975). Met deze gegevens is het mogelijk de emissie in deeltjes per afgelegde
kilometer te berekenen uit de oorspronkelijke meetgegevens. DOLAN, KITTELSON,e.a., (1975)hebben directaaneenuitlaatsysteem de deeltjesgrootteverdeling
van een dieselaerosol gemeten bij een volle belasting en 1/4 belasting van de
motor. Bij de bepaling van de emissie per kilometer is aangenomen dat de
afgasproductie van een auto ongeveer 0,92m 3 per afgelegde kilometer is (SAMPSON en SPRINGER, 1973), zodat uit de concentratie een emissie bepaald kan
worden. Bij het onderzoek van DOLAN, KITTELSON, e.a., (1975) is door middel
van een zeer grote verdunning de coagulatie snelheid vrijwel tot nul teruggebracht en de temperatuur verlaagd zodat analyse van het deeltjesgroottespectrum met een electrische verdelings analysator mogelijk was. De gebruikte verdunning is echter niet exact bekend. DOLAN, KITTELSON, e.a., (1975) geven een
factor 1100 op. Volgens hun eigen opgave zou de verdunning echter ook een
factor 10000hebben kunnen bedragen. Gezien derelatief lageemissieslijkt deze
laatste verdunningsfactor reëler. FISSAN, HELSPER, e.a., (1976)en FISSAN, FRANZEN, e.a. (1978) geven deeltjesconcentraties, die gemeten zijn aan een uitlaatsysteem met een wandtemperatuur van 20 Cwaarin het afgas gekoeld istot 40 C
envervolgensverdund.Erwordtinhunstudiesnietgetrachteenschattingte maken
van de coagulatie verliezen en de thermoforetische verliezen onder invloed van
de extreme temperatuur gradiënt in het uitlaatgas. De hierbij verkregen lage
emissie hoeft geen verbazing te wekken. Bijde omrekening van een deeltjesconcentratie naar deemissieiseen afgasproductie van 0,5m 3 per kilometer volgens
SCHWANECKE (1975) aangenomen.
Emissiegegevens berekend op basis van concentratiemetingen langs een weg
zijn op een totaal andere wijze tot stand gekomen als de hierboven geschetste
metingen aan uitlaatsystemen. Als eerste worden de metingen van WHITBY,
CLARK, e.a., (1975) langs een autosnelweg in Los Angeles gebruikt. Een probleem daarbij is echter dat de verspreiding niet bekend is omdat men geen
specifieke tracer gebruikt heeft voor de verkeersemissie. Een bijkomend nadeel
aan deze metingen is dat er steeds gebruik gemaakt is van slechts één vaste
meetopstelling,zodat deinLosAngelesbepaald nietteverwaarlozen voorbelasting niet gemeten is.De invloed van de verspreiding op de aerosolconcentraties
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 80-1 (1980)
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kan geschat worden uitdeloodmetingen diedoor Whitby c.s. simultaan zijn
verricht. Volgens H U N T Z I C K E R , FRIEDLANDER,e.a., (1975) was het loodgehalte in

de benzine inCalifornie in 1972 0,56g/dm 3 . Lineaire interpolatie vande loodemissie alspercentage vanhettotaal verbrande lood uitde gegevens van TER
H A A R , LENANE, e.a., (1972) voor een kruissnelheid van 56 k m per u u r (de

betreffende kruissnelheid wordt door MILLER, LEVY, e.a.,(1976) gegeven) levert
een loodemissie opvan 13,8 mg/km. Wanneer deze theoretische emissie vanéén
auto gedeeld wordt door de gemeten loodconcentratie in m g / m 3 , tijdens de
waarnemingen van W H I T B Y , C L A R K , e.a., (1975), o n t s t a a t een factor die de

verspreiding beschrijft ten opzichte vandeemissie per afgelegde kilometer.
D e deeltjesemissie per kilometer is bij de proeven van W H I T B Y , C L A R K , e.a.,

(1975) niet gecorrigeerd voor deachtergrondsconcentratie omdat deze niet gemeten was. Tijdens run 55 draaide de wind ongeveer 180graden, zodat een
stedelijk 'achtergronds' aerosol werd gemeten in plaats vanhet verkeersaerosol
van de snelweg. Alleen bij deeltjes kleiner d a n0,1 um blijkt er eenvan deze
achtergrond teonderscheiden verkeersbijdrage tezijn. D eemissies van deeltjes
met diameters groter d a n0,1 um moeten dusmetde nodige voorzichtigheid
betracht worden. D o o r d a t devoorbelastingsconcentraties niet bekend zijn zaler
naarmate dedeeltjesdiameter groter wordt eensystematische overschatting van
de emissie plaatsvinden. Afgezien vande onzekerheid die ontstaat door het
aannemen vaneen loodemissie per kilometer opgrond van literatuurgegevens,
die natuurlijk ookin deze getallen doorwerkt, ishetgebruik vande gemeten
loodconcentratie o mdeverspreiding meeteschatten inzoverre onjuist, datook
bij loodmetingen zonder voorbelastingsbepalingen dit getal de som isvan de
bijdrage vandewegendestedelijke achtergrond. D estedelijke achtergrond is
zeker niet uitde loodconcentratie tijdens run 55tehalen o m d a t de loodconcentratie toen hoog was, namelijk vrijwel netzohoog alstoen dewind regelrechtvan
een autosnelweg afkwam meteenverkeersaanbod van 11.000tot 14.000 voertuigen peruur. D o o r d a t deloodconcentratie niet gecorrigeerd isvoor de achtergrond, isdeuitdeze loodmetingen geschatte deeltjesemissies lager dande werkelijke emissie. Ditmechanisme werkt precies tegengesteld aandezojuistbeschreven overschatting tengevolge vanhetontbreken van voorbelastingsmetingen, diehet meeste invloed heeft opdegrotere deeltjes.
Uit de sulfaat verspreidingsproeven vanGeneral Motors in 1975 k a n een
schatting gemaakt worden vandedeeltjesgrootteverdeling van eenvers verkeersaerosol van loodvrije benzine inauto's metkatalysatoren om de koolmonoxide
en dekoolwaterstof emissies teverminderen. Van deze proeven isslechts voor
een drietal runseencomplete deeltjesgrootteverdeling gerapporteerd, ditzijnrun
7, 10 en 12 d o o r W H I T B Y , KITTELSON, e.a., (1976) en W I L S O N , SPILLER, e.a.,

(1977). Deautodichtheid van5460 auto's peruurwordt gegeven door LAMOTHE,
DZUBAY, e.a., (1976). D e tracergas emissie tijdens deze runs worden gerapporteerd door PETERSEN (1976). Dewindrichting, windsnelheid en de tracergasconcentraties op4,5mhoogte enop30m afstand vandeweg (105 meter parallel aan
het m o n s t e r p u n t van W H I T B Y , KITTELSON, e.a., (1975)), worden d o o r C A D D L E ,

CHOCK, e.a.,(1976) gegeven. Detracergasconcentraties zijn helaas niet gemeten
60
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op het aerosolmeetpunt zelf. De door Whitby c.s. gegeven volumeverdeling is
onder dezelfde vooronderstelling van bolvormigheid van dedeeltjes bij deeerste
transformatie van aantallen naar volume,teruggerekend naar deeltjesaantallen.
De op deze wijze verkregen deeltjesaantallen zijn gecorrigeerd voor de achtergrond omdat in de presentatie de achtergrond aan deeltjes reeds in rekening is
gebracht. Omdat detracergasconcentratie ophetmonsterpunt zelfniet gemeten
is, zal er een lichte onderschatting (10 à 15%) van de emissie plaatsvinden. De
metingen tijdens de sulfaat verspreidingsproëven leveren de meest betrouwbare
emissieschattingen op, want er zijn zowel voorbelastingsmetingen gedaan als
tracergasmetingen. Deresultaten zijn echter niet zogoedvergelijkbaar metdein
dit onderzoek geschatte emissies, omdat de metingen van WHITBY, KITTELSON,
e.a., (1976)betrekking hebben opauto'sdierijden oploodvrije benzine.In 2.1.1.
isreedsbeschrevendatderesulterendedeeltjesgrootteverdelingen voor loodhoudendeofloodvrije benzinesnietvergelijkbaar zijn.Ook dekatalysatoren ontbrekenopdeauto's,waarvan tijdensditonderzoek inNederland deemissiegeschatis.
Intabel 10isteziendat ereensterkverschil bestaat tussen emissieschattingen
uit metingen direct aan een uitlaatsysteem enmetingen inveldsituaties.Aan een
uitlaat worden tussen een factor 10en 1000minder deeltjes gemeten. Zoals alin
2.1.1. is vermeld hebben met name coagulatie, depositie en thermophorese een
grote invloed op de onderschatting van dedeeltjesemissie bij monstername aan
een uitlaatsysteem. Ook de invloed van de voor meting noodzakelijke verdunning op dedeeltjesgrootteverdeling isonbekend. De oriëntatie op de receptor is
een belangrijke reden om de emissieschattingen uit te voeren onder omstandigheden waar de mens in steden ook in kan verkeren. De eventueel ook nog na de
uitlaat plaatsvindende condensatie op het verkeersaerosol en coagulatie tijdens
de opmenging door mechanische turbulentie en de invloed die dit heeft op de
deeltjesgrootteverdeling en daarmee op de receptor, wordt tijdens metingen
langs een weg meegenomen. Hierbij ontstaat een beeld van de emissie van het
aerosol dat qua grootteverdeling vertaalbaar is naar de belasting van het natuurlijk milieu.
6.1.2. Anderefysische parameters
Om de zichtvermindering ten gevolge van aerosolen te kunnen weergeven
wordt vaak het oppervlak vandedeeltjes berekend uitdegemeten deeltjesgrootteverdeling. Hierbij worden de gemeten diameters bolvormig voorondersteld
(Liu,WHITBYenPui, 1974).Ook kanhetvolumeopdezewijzewordenweergegeven. In deze studie is daar vanaf gezien omdat er vraagtekens gezet kunnen
worden achter de bolvormigheid van dedeeltjes indebuurt van 1 urn.Juist deze
fractie van submicrone deeltjes levert relatief de grootste bijdrage aan het volume. Geringe afwijkingen in de grootteklassificatie werken ten gevolge van de
derde macht van de straal sterk door.
Filtermetingen leverendetotaalgeëmitteerdemassaop,ookditiseen fysische
parameter. MILLER, LEVY, e.a., (1976)hebben zoweleen volumeberekening aan
de hand van metingen met een electrische verdelingsanalysator uitgevoerd als
een totale massa gemeten op een filter. Wanneer beide waardes door de auteurs
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen80-1(1980)
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metelkaarinovereenstemminggebrachtworden,levertditeensoortelijke massa
op van 2,5gpercm 3 op.Tevens schrijven zedat degepresenteerde volumina op
grond van nieuwe ijkfactoren van de electrische verdelings analysatoren een
factor tweetehoog zijn, maar houden hier verder geen rekening mee. Daardoor
zal dedichtheid niet dedoor hen gepresenteerde 2,5gper cm 3 zijn maar 5gper
cm 3 . Dezelaatste waarde isonwaarschijnlijk hoog, vandaar dat deauteurs deze
berekeningnietgemaakt hebben.Eenverklaringvoordezehogewaardeisechter
weltevinden.Doordat hetzeerwaarschijnlijk isdatzichgasreactiesaanhetfilter
voordoen, vindterophet filter eenoverschattingvandetotalemassaplaats. Dit
verschil zou ook gedeeltelijk door problemen met de monstername veroorzaakt
kunnen zijn. De parameter aerosolmassa wordt meestal met behulp van filters
bepaald. Omdat een gedeeltevan demassa indefractie boven 1,0 umzit, isdeze
parameter voor het huidige onderzoek dat met name op submicronaerosolen is
gericht, niet zogoed bruikbaar alsvergelijkingsmateriaal. GANLEY en SPRINGER
(1974)vonden bijvoorbeeld datongeveer25% vandemassavan verkeersaerosolen in deeltjes zit met een diameter groter dan 1,0 um. Afhankelijk van de
efficiency van het monsternamesysteem voor grote deeltjes komen andere auteurs tot waardes tussen 10%en 40%.

6.2. CHEMISCHE KARAKTERISERING

6.2.1. Loodverbindingen
Het onderstaande verhaal geldt natuurlijk alleen voor benzineswaaraan lood
is toegevoegd om het oktaan-getal te verhogen. In hoofdstuk 2.1.1. zijn de
verschillende toevoegingen en hun functies besproken. Volgens SAMPSON en
SPRINGER (1973) zijn de gevormde loodverbindingen in de uitlaat met name
PbClBr en PbO.PbBr 2 . Volgens GANLEY en SPRINGER (1974) zijn dit voornamelijk PbO.PbBr en PbCl 2 .PbClBr. De beide laatste auteurs vonden bij een
uitlaatgastemperatuur van 35°C naast bovengenoemde twee loodverbindingen
ook nog 2PbO.PbBr 2 en sporen Pb, PbO. PbClBr, Pb 2 P 2 0 7 en PbS0 4 . Zowel
HIRSCHLER, GILBERT, e.a., (1975)als HABIBI(1970)vonden naast bovengenoemde verbindingen nog PbO.PbBr 2 , 2PbO.PbClBr, 3Pb 3 (P0 4 ) 2 en de volgende
loodammoniumhalogenides 2NH4C1.PbClBr, oe- en ß-NH4C1.2PbClBr en
2PbClBr.NH 4 Cl en F e 2 0 3 . De loodammoniumhalogenides worden echter blijkens de experimenten van HABIBI (1970) pas gevormd nadat de gasstroom de
uitlaat verlaten heeft. Vandeindeuitlaatgevormde loodverbindingen isvolgens
LEE, PATTERSON, e.a., (1971) tussen de 71% en 87% in water oplosbaar.
Wanneer hetverkeersaerosol verandert,verandert nasstde deeltjesgrootteverdeling ook de chemische samenstelling. Volgens sommige auteurs (HOPKE,
GLADNEY, e.a., 1976en MARTENS, 1973)verliezendelooddeeltjes hetbromideen
verandert daarmee de loodbromideverhouding. Het verlies aan bromide en het
ontstaan van ammoniumverbindingen geeft aan dat de loodverbindingen ineen
versverkeersaerosol nog verder reageren indechemische smeltkroes die atmosfeer heet. Na een verblijf in de atmosfeer kunnen deeltjes door depositie en
62
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sedimentatie verdwijnen. De chemische samenstelling van deze deeltjes, aan het
andere eind van het verblijftijdsspectrum is door KOSLOW, SMITH en STASKAWICZ (1977) bekeken. Deeltjes groter dan 1urn en die gedeponeerd waren op
bladeren bevatten voornamelijk PbS0 4 en Pb 3 (P0 4 ) 2 .
Naast bovengenoemde anorganische loodverbindingen heeft de mogelijke
emissievan organisch lood (tetraethyl-entetramethyllood), vanwegedeextreme
giftigheid van deze verbindingen, geleid tot veel onderzoek om een scheiding in
beide kategorieën aan te brengen. HARRISON en PERRY (1977) komen op grond
vaneenkritischeevaluatievanallebekendebepalingsmethoden voor organische
loodverbindingen en een aantal recente publicaties over de gemeten fractie aan
organisch lood, tot deconclusie dat hooguit 1% tot 4% van het lood in de lucht
in organische vorm aanwezig is. Hieruit concluderen zij, dat het anorganisch
lood vanuit gezondheidskundig oogpunt belangrijker is.Op punten inde buurt
van benzinetankstations kunnen volgensbeide auteurs ten gevolge van benzineverliezen echter hogere percentages organisch lood verwacht worden. Ditzelfde
geldt ook voor plaatsen waar veel koude automotoren met choke gestart worden, zoals parkeergarages.
De emissie van lood door auto's is in de loop van de laatste jaren door
verschillende auteurs beschreven. De resultaten van HIRSCHLER, GILBERT, e.a.,
(1957), HABIBI (1970) en TER HAAR, LENANE, e.a., (1972) worden door GANLEY
en SPRINGER (1974) met eigen waarnemingen vergeleken. Daaruit blijkt dat de
laatste twee series meetresultaten zeer dicht bij elkaar liggen, zietabel 11. GANLEYen SPRINGER (1974) vonden bij metingen aan één motor dat 26% van het in
de benzine aanwezige lood bij een kruissnelheid van 88 km/uur geëmitteerd
werd. TER HAAR, LENANE, e.a., (1972) komen op grond van metingen aan 26
auto's tot een emissie van 12% bij een kruissnelheid van 40km/uur, 18%bij 72
km/uur en 33% bij 97 km/uur. GANLEY en SPRINGER (1974) citeren verder nog
een rapport van Sampson en Springer uit 1972 over metingen aan één motor
waarin uitgekomen wordt opeenemissie van 14%bij40km/uur en23%bijeen
kruissnelheid van 88 km/uur. Aangezien de metingen van TER HAAR, LENANE,
e.a., (1972) het gemiddelde vormen van de metingen aan 26auto's worden voor
de bepaling van de theoretisch te verwachten loodemissie bij een bepaalde
kruissnelheid hungegevensvoorhetgeëmitteerdepercentagelood aangehouden.
Debeideonderzoeken vanouderedatum,dietothogerepercentages geëmitteerd
lood komen, worden buiten beschouwinggelaten.Deemissiestijdensde officiële
Amerikaanse testcycluszijn veelhogerdandehiergenoemde voor auto's meteen
TABEL 11. Loodemissie bij een bepaalde kruissnelheid alspercentage van het lood in de benzine.
Ter Haar, Lenane, e.a., (1972)
40km/uur : 12%
^m/uur:18%
Gemiddelde van 26 auto's

Sampson en Springer (1972)

Ganley en Springer (1974)

40km/uur: 14%
88km/uur: 23%
1 auto
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88km/uur: 26%
1auto
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bepaalde kruissnelheid. Dit wordt veroorzaakt door hetafwisselend optrekken,
rijden enafremmen, zodat meer eengemiddelde stadsrit gesimuleerd wordt.Bij
het eigen onderzoek waserslechts sprake vaneen doorgaande verkeersstroom.
In hoofdstuk 2.1.1. isalhetéénenander geschreven over de deeltjesgrootteverdeling vanhetteverwachten aerosol ende processen dieaande vorming ten
grondslag liggen. Bijdebepaling vande deeltjesgrootteverdeling heeft de monstername efficiency vanhet betreffende meetsysteem voor dedeeltjes groter dan
1um een belangrijke invloed opdeverdeling vandeuiteindelijk gemeten deeltjesmassa over degroottefractie onder enboven 1um. O m d a t inhet onderhavige
onderzoek viafiltermetingen - meteenconstante efficiency - hettotaal loodgehalte gemeten is,isdedeeltjesgrootteverdeling minder belangrijk. D a tde grootteverdeling van verkeerslood een terrein iswaar nog hetnodige onderzoek op
verricht moet worden, blijkt uitde recente resultaten van LITTLE en WIFFEN
(1977,1978) waarbij gevonden isdatdemediane diameter vanverkeerslood inde
buurt van 0,003 en0,045 urn ligt. Ditisveel kleiner dantotnutoe algemeen is
aangenomen.
6.2.2. Andere componenten
Zoals al eerder is uiteengezet valt dechemische karakterisering van andere
componenten danlood buiten hetkader vanheteigenlijke onderzoek. Hiervoor
wordt verwezen naar de publicaties vanonder andere: LEE, PATTERSON, e.a.,
(1971), T E RH A A R , LENANE, e.a., (1972), M I L L E R , FRIEDLANDER, e.a., (1972),
FRIEDLANDER (1973), SPRINGER (1973), G I A U Q U E , G O D A , e.a., (1974), SCHRECK,
M C G R A T H , e.a., (1978).

Eén vandeandere componenten wordt hier nogbelicht enwelhet sulfaataerosol. Hierop iseen belangrijk deel van het Amerikaanse onderzoek gericht. Een
beperking van deemissie van dekoolwaterstoffen enkoolmonoxide blijkt als
keerzijde teleiden toteenverhoging vandeemissie vanzwavelhoudende aerosolen door deomzettingen die plaatsvinden o pdegebruikte katalysatoren ( W I L SON, SPILLER, e.a., 1977). D ezeer kleine hoeveelheden zwavel in benzine (0,03
gewichtsprocent) worden tijdens deverbranding omgezet in zwaveldioxide. Een
gedeelte hiervan wordt weer verder geoxideerd tot zwaveltrioxide door de katalysator. Zwavelzuur aerosolen ontstaan vervolgens door de reactie van zwaveltrioxide metwaterdamp. Uitde General Motors sulfaat verspreidingsexperimenten in 1975 ( C A D L E , C H O C K , e.a., 1977) met loodvrije benzine met 0,03

gewichtsprocent zwavel komt te voorschijn dat12 + 3 % vandezwavel in de
benzine omgezet wordt in aerosolvorm. D eemissie van sulfaataerosolen werd
bepaald o p 3.5 ± 0,8 m g / k m ( W I L S O N , SPILLER, e.a., 1977) met een geometrisch
mediane diameter van 0,02 tot 0,24 um. PIERSON, BRACHASZEK, e.a., (1978)

kwamen door metingen intunnels totlagere omzettingspercentages, de sulfaatemissies liggen echter indezelfde orde van grootte. Deze waren 30 mg/km voor
zware (diesel)vrachtauto's, 4 tot 7 mg/km voor metkatalysatoren uitgeruste
auto's enminder dan 1mg/km voor auto's zonder katalysatoren. LARESGOITIen
SPRINGER (1977) geven eenoverzicht vanteverwachten zwavelzuur aerosolen bij
een bepaalde kruissnelheid, katalysator temperatuur en zwavelgehalte van
64
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(loodvrije) benzine door middel van proeven opeentestbank. In Nederland zijn
dezezwavelzuur aerosolen voorlopig nogniet teverwachten zolangdeze katalysatoren hiernogniet worden ingevoerd. Denoodzaak om hier ook tot invoering
van deze katalysatoren over te gaan is minder groot aangezien de gemiddelde
europese wagen een veel lagere koolmonoxide en koolwaterstoffen emissie veroorzaakt dan zijn grotere Amerikaanse broer.
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7. W E G P R O E V E N

7.1. INLEIDING

Dewegproeven zijn opgezet meteentweeledigdoel.Enerzijds debepalingvan
de emissie van een verkeersweg en anderzijds de bestudering van de processen
depositie en coagulatie. Daartoe iser op verschillende afstanden, variërend van
20tot 140meter van een matig drukke verkeersweg de deeltjesgrootteverdeling
ende aerosolconcentratie gemeten. Tegelijkertijd isook de voorbelasting gemeten, zodat deconcentratieverhoging door de verkeersweg bepaald kon worden.
Door tijdensdemetingeneenauto,vanwaaruiteeninerttracergasgeloosd werd,
met de verkeersstroom telaten meerijden, kon deverspreiding tijdens de metingen berekend worden, aangezien de emissie daarvan bekend is. Als tracer is
zwavelhexafluoridegekozen.Ditgasisnamelijk inzeerlageconcentratiesdetecteerbaar, het komt inde natuur niet voor, zodat devoorbelasting vrijwel nihilis
en het is fysisch en chemisch gezien inert. Deze techniek is op de vakgroep
luchthygiëneen -verontreiniging allangeringebruik (VOETBERGen BOECKHOUT,
1976) en is voor de simulatie van de dispersie van verkeersaerosolen gebruikt
tijdens de General Motors sulfaat verspreidingsexperimenten door CADLE,
CHOCK, e.a., (1976).

Tijdens de metingen zijn ook het windsnelheidsprofiel en de windrichting
bepaald,zodatdaaruit deverblijftijden endevoordepositiebelangrijke parametersalswrijvingswindsnelheid enruwheidslengte afgeleid konden worden. Doordat de verblijftijd van de deeltjes varieert, omdat ze op verschillende afstanden
van de weg gemeten worden, zijn naast de dispersie de verwijderingsmechanismen depositie en coagulatie actief. Aangezien de verspreiding nauwkeurig bepaald is met het tracergas kan onderzocht worden of de concentraties met een
toenemende verblijftijd sneller afnemen dan alleendoordeverspreiding;ditisin
7.4.beschreven.De invloed vandedispersie,depositieencoagulatie kan worden
berekend met behulp van een model, dat in 7.2. beschreven wordt en dat 'Weg'
genoemd is.Ter controle opde simulatie van de verspreiding van aerosolen zijn
ook de loodconcentraties naast de weg simultaan gemeten. Indien de uit de
wegproeven bepaalde loodemissies gelijk zijn aan de opgrond van literatuurgegevensberekendeloodemissiekan geconcludeerd worden,datdemetbehulpvan
het tracergas bepaalde verdunningsfactoren reëelzijn. Tercontrole opde metingen metdeelectrische verdelings analysator isook het totaal aantal deeltjes met
een condensatiekernenteller bepaald.
Ermoetaaneengroot aantalvoorwaarden voldaanzijn,wildezeexperimentele opzet slagen. De verkeersemissie moet voldoende groot zijn en regelmatig
gespreid over de hele dag. Er moet een weg zijn, die dwars op de eigenlijke
verkeersweg staat, waar de meetapparatuur over heen en weer gereden moet
kunnen worden. In verband met mogelijke contaminatie mag hier geen verkeer
rijden. De verkeersweg moet een paar honderd meter links en rechts van de
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Meded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)

meetplaats recht zijn, om tekunnen meten alsdewind niet helemaaldwarsopde
wegstaat. Devoorbelasting door anderewegenmoet geringzijn. Verder moet er
op de verkeersweg op redelijke afstand van het meetpunt een plaats voor de
emissie auto zijn om te keren. Het gebied moet voldoende open zijn, zonder
bomen langsdeweg,omeen'vrije' aanstroming tehebben inverband meteenzo
minmogelijk gestoord windprofiel. Dezebeperkendevoorwaarden reduceerden
het aantal geschikte meetplaatsen ineen straal van 40kilometer rond Wageningentot tweestuks.Ook wat betreft demeteorologische omstandigheden moet er
aaneenaantalvoorwaarden voldaanzijn.Ermogengeengroteveranderingen in
de relatieve luchtvochtigheid optreden. Regen is helemaal uit den boze in verband met dedan optredende verandering van dedeeltjesgrootteverdeling onder
anderetengevolgevannattedepositie.Verderisalleengemeten bijeen uniforme
windrichtings-en windsnelheidsverwachting gedurendededag.Hierbij moest de
windrichting zoveel mogelijk dwars opdewegzijn. De nadruk, diegelegd wordt
op het feit, dat de atmosferische processen zoveel mogelijk constant moesten
zijn, isvrijessentieel,omdat demetingen bijdewegproeven steeds vergelijkingen
tussenenigepunten betreffen, waaropnietsimultaan gemeten kon worden. Deze
meteorologischevoorwaarden beperkten hetaantalpotentieel geschikte meetdagen sterk, aangezien de weersituatie in Nederland vaak wisselt.

7.2. GEDRAG VAN EEN VERS VERKEERSAEROSOL

Zodra het aerosoldeuitlaatpijp verlaten heeft, begint deverspreiding. Dezeis
onder andere tijdens de sulfaat verspreidingsexperimenten van General Motors
bestudeerd door CADLE, CHOCK, e.a., (1976, 1977) en CHOCK (1977, 1978).
Verandering vandedeeltjesgrootteverdeling onder invloed vancoagulatie onder
veldomstandigheden wordt door WHITBY, CLARK, e.a., (1975)en WHITBY, KITTELSON, e.a., (1976) gerapporteerd. De verwijdering van verkeersaerosolen tengevolge van droge depositie en sedimentatie isonderdeel geweest van een studie
van LITTLEen WIFFEN (1977, 1978).Door deexperimentele opzet van dit onderzoek of door literatuurstudie kon de invloed van andere voor aerosolgedrag
belangrijke processen verwaarloosbaar geacht worden. Condensatie op het aerosol encoagulatie vlak achter deuitlaat wordt tijdens dit onderzoek niet verder
bestudeerd. De eventuele invloed van condensatie reacties wordt namelijk als
integraal onderdeel van de emissie beschouwd, omdat het in de op de receptor
gerichteoriëntatie belangrijk isomvandieemissieuittegaan,dienadispersiede
algemeen voorkomende immissie concentraties oplevert. De relatieve vochtigheid isalsdeeltjesgrootteverdeling beïnvloedend procesonbelangrijk voor deeltjes kleiner dan 0,06 um. Door de keuze van de meetomstandigheden is verder
getracht deze parameter zo constant mogelijk te houden. Verwijdering door
natte depositie is tengevolge van de keuze van de meetomstandigheden in dit
onderzoek niet van belang.Zoals reedseerder isuiteengezet, isdereentrainment
vansubmicroneaerosoldeeltjeseenmechanisme,datverwaarloosd kan worden.
Een studie, waarbij zowel de dispersie, depositie en coagulatie van een vers
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verkeersaerosol alsbelangrijke parameters worden beschouwd, waarbij één modelgebruikt isom de invloed van dezeprocessen tebeschrijven engetracht isdit
experimenteel te verifiëren, is tot dusver niet uitgevoerd. Het gebruikte model
wordt hieronder besproken.
7.2.1. Het model Weg
Om de invloed van verspreiding, depositie en coagulatie op een vers verkeersaerosol tekunnen beschrijven, iseencomputermodel geschreven. Er isgekozen
voor een model, dat gebaseerd is op de gradiënttheorie (zie 2.2.2.), omdat de
processen plaatsvinden in dat deel van de atmosferische grenslaag, waar de
windsnelheid sterk varieert met de hoogte. RAGLAND en PIERCE (1975) beschrijven een vergelijkbaar model voor de schatting van de luchtverontreinigingsconcentratiesvaneenweg.Ditlaatstemodelisalsbasisgenomenvoorhet gebruikte.
De verspreidingskant in het model en de redactie in simula is verzorgd door
VERWAART (1978). De werking van het model wordt in het onderstaande summierbeschreven.Hettransportvandeluchtverontreiniging doorderuimte komt
tot stand onder invloed van dewindenvan diffusie. Voor dediffusie isop grond
van de wetvan Fick enhet behoud van massa van een niet reagerend medium in
een turbulente stroming een differentiaal vergelijking op te stellen. Voor de
numerieke oplossing van de diffusievergelijkingen wordt een implicite methode
gebruikt. In dit model wordt de luchtverontreiniging geacht zich te bevinden in
een eindige rij blokjes met hoogte Az, lengte Axen een eenheidsbreedte inde yrichting (omdat het hierbij om een lijnbron gaat). Laat de coördinaten in de xrichting:ilopen van 1 tot menindez-richting :jvan 1 tot n. Deconcentraties in
het blokje metcoördinaten ij zijn bekend, maar inhetverder weggelegen blokje
i+ l,j nog onbekend. Door het behoud van massa kan deconcentratie in i+ I j
geschreven worden als:
Uj-Ci+1,j-Az + {(k z ) j+i • Ax
( Q + i j - c i + 1 j + i)}/Az
O l / A z = Uj • Cjj • Az
+ {(k z )j-j • Ax-(C i+ l i j - C i + 1 ,j

Ui

(kz)j
i.J

(kz)j-,

¥*

19

AZ

Ax

FIG. 11. Schematische werking van het
model Weg
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Als randvoorwaarde geldt, dat de flux door de vlakken z = 0 en z = n nul is.
Rechts van het gelijkleken staat de bekende concentratie, terwijl links de onbekende concentraties staan. De waarden van de windsnelheid en kz op hoogte j
worden bekend verondersteld. Eenzelfde vergelijking moet voor ieder blokje in
het i + 1vlak geschreven worden en dan kunnen de n vergelijkingen met n
onbekenden opgelost worden. Vervolgenswordt het i + 2vlak uitgerekend met
de concentraties uit het i+ 1vlak als bekenden. Vergelijking 19kan in matrixnotatie geschreven worden als:
[A] x [B] = [E]

20

[A] is de n x n matrix met de transport- en diffusiteitstermen, [B]is de 1 x n
matrixvandeonbekendeconcentraties inhetvlaki + 1 en[E]isde 1 x nmatrix
met de bekende concentratie flux van het inaar het i + 1vlak.
De oplossing in het i + 1vlak iseenvoudigweg:
[B] = [A]-i x [E]

21

Aangezien A groot is, bestaan er efficiëntere methoden van oplossen dan het
inverteren van A. Hierbij wordt A vervangen door A = MM T , waarbij M de
onderdriehoeksmatrix isen M T de getransporteerde van M. Dit is geoorloofd,
omdat A een positieve, eindige en symmetrische bandmatrix is. De oplossing
wordt gevonden door Y = MTB en het terugrekenen van Y in de vergelijking
MY + E. Wanneer Y bekend is,kan Bgevonden worden door terugsubstitutie
in MTB = Y.
Bij het gebruik van het model Weg wordt de valsnelheid van de deeltjes
verwaarloosd, omdat dediameters vandeonderzochtedeeltjes kleiner zijn dan1
|amen de valsnelheden dus zeer klein zijn. De gedeponeerde hoeveelheid op een
oppervlak metlengteAxeneenheidsbreedte bedraagt:Q,i •vd •tL. Deconcentratie Ci,! in het onderste blokje wordt verminderd met Q j • vd • t,jul om de flux
constant tehouden. Bijdeberekeningen iseenstapgrootte van 0,33minde xen
dezrichtinggekozen indey-richtingisdestapgrootte 1 m.Onderdeveldomstandigheden isdewindsnelheid inhet ondersteblokje groter dan 0,14m/s,zodat de
maximale tijdstap 2,4seconden is.Voor alleander blokken isdetijdstap kleiner
dan 0,7 seconden. Voor een xafstand groter dan 5Axisde fout inde concentratieberekeningen kleiner dan 1°/0 op hoogten, waar de concentratie groter is dan
10% vandeconcentratie indepluimas. Het aantal stappen indezrichting (120)
is zo gekozen, dat de concentraties niet noemenswaard beïnvloed worden door
dereflectie tegendeasz = 120Az.Decoagulatieberekeningen inhetmodelWeg
worden uitgevoerd alseerste orde benadering, doordat voor iedere stap Ax,per
blokje, en per grootteklasse de coagulatie berekend wordt met formule 8en de
respectievelijke concentraties daarmee verminderd worden. Deze benadering is
natuurlijk alleen geoorloofd alsde tijdstap tj klein isten opzichte van de verandering inconcentratie ten gevolgevancoagulatie. Degebruikte coagulatie parameters zijn berekend volgens WALTER (1973).
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7.2.2. Contrôle vanhet model Weg
Een vergelijking van het model Wegmetandereverspreidingsmodellen, gebaseerd op de gaussische benadering, isalleen mogelijk alszowel de windsnelheid
alsde diffusie-coëfficiënt constant zijn met de hoogte. Als weook nogde hoek,
waaronder dewind ten opzichte vaneenwegwaait,inrekeningbrengen,gaat dit
modeloverindebenadering vandeverspreiding vaneenlijnbron metde formule
1van CALDER (1973). Berekeningen wijzen uit, dat de oplossing verkregen met
ditmodelenhetmodelWegidentiekzijn.Ook bijdevergelijking vandedepositie
tussenhet modelWegen opdegaussischetheorie gebaseerde depositie modellen
(K.N.M.I., 1974) is weer een voorwaarde, dat de windsnelheid en diffusiecoëfficiënt constant zijn met de hoogte. In de gaussische modellen wordt de
droge depositie ingebracht door de bronsterkte met toenemende afstand tot de
bron te laten afnemen. Vergelijking van de depositie berekend met het model
Wegen die berekend met de gaussische theorie laat zien,dat in het laatste geval
dedepositie lichtelijk overschat wordt bij lagekz ten opzichte van die berekend
met het model Weg. Dit laatste is te verklaren uit het feit, dat bij het gaussisch
model de gedeponeerde hoeveelheid na iedere stap aanleiding geeft tot een
nieuwe lijnbronsterkte Qx0. Dit is fysisch op te vatten als een onmiddellijke
aanvullingvan degedeponeerde hoeveelheid tengevolge van een flux van opeen
hoger niveau rondzwevende verontreiniging naar de grond toe.In de werkelijke
situatie, zoals die ook meer in het model Weg gesimuleerd wordt, zal deze flux
met enige traagheid slechts tengevolge van een gradiënt ontstaan. Vandaar dat
de grondconcentratie (in het onderste blokje) tengevolge van depositie relatief
lager zal worden en er derhalve ook minder depositie zal plaatsvinden bij het
modelWeg.Hetmodelgebaseerd opdegradiënttheorie zaldewerkelijke situatie
dan ook iets beter beschrijven.
Aangezien decoagulatie in het model ingebracht isalseerste orde benadering
van het model van TOLFO (1977), is de belangrijkste vraag of de tijdstap klein
genoegisomdezebenadering terechtvaardigen. Berekeningen wijzen uit,dat bij
de voorwaarde van een tijdstap kleiner dan 2,5 seconden de berekeningen met
Wegdezelfde uitkomsten opleveren alsdedirecteoplossingen van TOLFO(1977).
Een grotere tijdstap is met name met het oog op de nauwkeurigheid van de
verspreidingsberekeningen niet aan te raden, zodat in de praktijk de coagulatie
juist gesimuleerd wordt. Uit het feit, dat zowel depositie als coagulatie in één
verspreidingsmodel tebrengen zijn,blijken weldegroteremogelijkheden, diehet
gebruik van een diffusiemodel biedt. Ook het feit, dat er rekening is te houden
met de verandering in dewindsnelheid met de hoogte en de hoogte afhankelijkheidvandediffusiecoëfficiënt maakt,datvoor hetsimuleren vande verspreiding
endereactiesineenverkeersaerosoldezebenaderingdevoorkeur verdient boven
die, gebaseerd op de statistische theorie.
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7.3. OPSTELLING WEGPROEVEN

7.3.1. Wegproeven in Wageningen
Delozingvan het tracergas vond plaatsvanuit een- inbeiderichtingen - over
de Lawickse Allee rijdende personenauto. Het traject waarover gereden werd,
wasongeveer 1500meterlang.Hetmeetpunt ligtongeveer 150mtenwesten van
het Instituut voor Plantenveredeling. Het gas werd geloosd vanuit een cylinder
(10dm 3 , 2MPa), met een reduceerventiel werd de secundaire druk op 200à 300
kPa ingesteld, daarna passeerde het gaseenflowcontroler (Brooks no. 6)eneen
flowmeter en kwam via \ inch slang achter de auto op een hoogte van 40 cm
boven het wegoppervlak. Er werd 6,1 liter zwavelhexafluoride per minuut geloosd en de auto reed met een gemiddelde snelheid van 70 km/uur, zodat de
lijnbronsterkte gedurende 35minuten bij gemiddeld 18passages op 273 ug/m.s
komt.
Tijdens iedere meting van 35 minuten werden op 20 meter afstand van de
wegas op 4meter en 2meter boven het maaiveld tracergasmonsters genomen in
eenglazengasmonsterfles metstijgbuis.Ditzelfde gebeurdeop40meter, 80meter
en 145 meter van de wegas, zij het steeds op 2meter hoogte. Ook bovenop de
meetauto opeenhoogte van 3,5meter, bijdeluchtinlaat van het aerosol meetsysteem, werden twee gasmonsterflessen aangebracht. De meetflessen werden bij
iedere meting steeds door één persoon in een vaste volgorde open en dicht
gedraaid. Demonsterswerdennaafloop ophetlaboratorium meteenHP 5710A
gaschromatograaf (Hewlett Packard) geanalyseerd met 3380 S integrator.
De aerosolmetingen werden gedaan door apparatuur opgesteld inde meetauto (Mercedes 406D).De deeltjes van 0,01 urn tot 1um werden gemeten met een
electrischeverdelingsanalysator (TSI3030,Thermo SystemsInc.).Demeetgegevens werden geregistreerd in 44 kanalen op een dataverwerkingsset, bestaande
uit een Digitale Volt Meter (Philips PM 2441), een 50-kanaals scanner (Philips
PM 2460,PM 2461),eenPrinterControl Unit(PhilipsPM 2465)engeregistreerd
op een cassette-recorder (bouw TFDL) en ter controle uitgeprint door een
printer (Philips PM 2466).
De meetauto stond gedurende één meting van 35minuten steeds op hetzelfde
punt envoltooide vijf keer eenmonstercyclus van 6,7minuten. Erwerden steeds
15 grootteverdelingen gemeten per meetpunt. De relatieve vochtigheid en de
temperatuur werden tijdens iedereproef enige keren bepaald met een Assmann
psychrometer (Thiess, Type nr. 400). Na iedere meting werd doorgereden naar
eenvolgend meetpunt enwerd aandevolgendebegonnen,totdat allepunten aan
de beurt waren geweest. Ter controle werden op 20 meter afstand en 4 meter
hoogte de deeltjesaantallen met een condensatiekernenteller gemeten (Gardner
Associates Inc. no. 1145). Gedurende 35 minuten werden hiermee 9 tot 15
metingen uitgevoerd, waarbij er voor gezorgd werd, dat het volume in de aanzuigleiding eerst ververst werd. Het geometrisch gemiddelde van de deeltjesaantallen bij de afzonderlijke metingen werd beschouwd als de gemiddelde
concentratie.
Op 20meter en 80meter van de wegas op een hoogte van 4meter stonden de
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wind-waarnemingsinstrumenten opgesteld, bestaande uit een cup anemometer
(Sensitive anemometer; Casella) met een tellertje op 6Vvoeding en een bivaan
(Young Company). De vier signalen van de beide bivanen werden geregistreerd
op een 6-kanaals recorder (Rikadenki Kogyo Co. Ltd., type KA-62) met een
papiersnelheid van 3cm/minuut. Demeetwaarden werden om de 1 cm- dus om
de 20 seconden - afgelezen, waarna het gemiddelde en de standaardafwijking
tijdens iedere proef werd berekend.
Voor de loodmetingen stonden op 20, 40, 80 en 145 meter HiVol (Precision
Scientific Company, General Metal Works) samplers met W41 filters, op het
voorbelastingspunt stonden 2HiVolsmetééngecombineerde pomp. Gedurende
iedere proef werd de flow van de HiVols afgelezen, zodat achteraf het monstervolume precies berekend kon worden. De HiVols werden aan het begin van de
dag aangezet en na afloop van de laatste meting uitgedaan. Het geëxponeerde
filteroppervlak bedroeg400cm 2 .Het totalemonstervolume bijde voorbelasting
was 700-850 m 3 . Op de andere meetpunten varieerde dit, afhankelijk van de
lengte van de meetdag van 280-590 m 3 . De loodconcentraties werden gemeten
op een Atomaire Absorptie Spectrometer (Perkin Elmer, type 400; met
acetyleen-luchtvlam en achtergrondcorrectie), na destructie van de filters door
koken onder terugvloeiing gedurende 1,25 à 1,5uur meteenmengsel van 35cm 3
3 : 1 = H N 0 3 :HC10 4 en aanvulling met gedestilleerd water tot 50cm 3 . Gedurende de meting werd een verkeerstelling uitgevoerd, waarbij ieder twee- en
meerwielig motorvoertuig en iedere bromfiets geteld werden, en het aantal
passages van de emissie-auto werd bijgehouden. Twee keer per dag werden ook
voorbelastings aerosolconcentraties bepaald. Daar werd tweemaal eenmeetcyclusvan 6,7 minuten uitgevoerd metdeelectrische verdelings analysator;verder
werdendaar op 1 meter hoogtemetingen metdecondensatiekernenteller gedaan
en werden de relatieve vochtigheid en temperatuur gemeten.
7.3.2. Wegproeven in Veenendaal
Bij de wegproeven in Veenendaal zijn op enkele punten wijzigingen aangebracht in de opstelling ten opzichte van de zojuist beschreven proeven. Deze
wijzigingen zullen hieronder besproken worden. Het meetpunt ligt aan de weg
tussen Veenendaal en Rhenen.Aangezien lageretracergasconcentraties ook nog
gevoeliggenoeggemeten konden worden enzwavelhexafluoride eenduur gasis,
istijdens deproeven inVeenendaal deemissie op 1 literper minuut ingesteld, de
gebruikte flowcontroler was een Brooks no. 5. Aangezien de emissie-auto iets
meer passages maakte dan in Wageningen en de meettijd langer was, lag de
gemiddelde lijnbronsterkte ongeveer een factor vijf onder die in Wageningen.
Alle tracergasmetingen zijn teruggerekend naar een lijnbronsterkte van 50
ug/m.s. Tijdens iedere meting van 40 à 42 minuten werden tracergas monsters
genomen ofwel op 30mafstand op 3,7;2,0;1,2;0,70; en0,35mhoogteenop60
m;90men 120m afstand op 2m hoogte (soms ook op 120m afstand en 0,35 m
hoogte)ofwel op60mafstand op 3,7;2,0;1,2;0,70en0,35mhoogteenop30m;
90 m en 120m afstand op 2m hoogte (soms ook op 120 m afstand en 0,35 m
hoogte).
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FIG. 12.Schets van de situatie in Wageningen en Veenendaal.
. metingen met condensatie kernen
1. voorbelasting
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Demeetplaatsen enmeethoogtenvoor aerosolen zijn inprincipe gelijk aan die
voor hettracergasmetdiebeperking,daternietgemonsterd isop2,0men0,70m
hoogte. Demeetapparatuur voor aerosolen stond niet indemeetauto opgesteld
maar op een verrijdbaar karretje. Het aerosol werd bij de monstername eerst
ontladen door ß-straling uit een radioactieve bron van 10 mCi (TSI 3054) en
vervolgensdoor een 10,3mlangeslangmeteendiameter van 12mm getransporteerd.Hetdebiet bedroeg833cm 3 /s.Gedurende éénproef werdopiedere hoogte
eengelijk aantal keren eencomplete monstercyclus van deelectrische verdelings
analysator uitgevoerd, dat wil zeggen of wel op 3hoogten 6complete deeltjesgrootteverdelingen van 0,01 tot 1urndiameter ofwel op 2hoogten 9 complete
deeltjesgrootteverdelingen. De windsnelheid werd gemeten op 60 m afstand op
3,7 m;2,0 m; 1,2 m;0,70 m en 0,35 m hoogte. Met een serie van vijf gevoelige
cupanemometers van de afdeling Natuur- en Weerkunde met bijbehorende
registratie apparatuur.
Demonstername van lood vond ophet voorbelastingspunt enofwel op 30m
ofwel op 60mafstand van dewegopdezelfde hoogten alsdetracergas monsternameplaats.Het werd gemonsterd opglasvezelfilter (Whatman CF/C, doorsnede 47 mm) in een naar beneden gerichte monsterkop (Satorius SM 165.99). De
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lucht werd daarna door een droge gasmeter gepompt door een F-75 pomp
(Charles Austen) met een debiet van ongeveer 2 m 3 per uur. De monsterduur
bedroeg 3 à 4 uur. De filters werden na afloop geanalyseerd door vlamloze
atomaire adsorptiespectrometrie na zure extractie volgens normvoorschrift
NEN 2153(1977).Deblancofiltersbevattengemiddeld0,087 ugPbperfiltermet
eenstandaardafwijking van0,023ug(n = 6).Het verkeersaanbod werdgeregistreerd met een Elmeg verkeersteller van de afdeling Cultuurtechniek.

7.4. RESULTATEN EN INTERPRETATIE

7.4.1. Verspreiding
De gemeten tracergasconcentraties staan inde bijlagen 3en 7.De meteorologische parameters, die voor de verspreiding van belang zijn, zijn opgenomen in
debijlagen 2en8.GedurendedewegproeveninWageningen zijn opde meetauto
duplo metingen van het tracergas uitgevoerd. Tussen de 13 duplo's ishet gemiddelde verschil 5,8% met een standaardafwijking van het gemiddelde van 2,5%.
De orde van grootte van het verschil in duplo's komt overeen metdie gevonden
bijandere veldproeven methet tracergas. BOVENKERK en LEFFERS(1977) vonden
een variatie van 3% in duplo's met concentraties boven 10ug/m 3 en van ongeveer 10%induplo's metlagereconcentratiesSF 6 .Doorhetverloopvande ijklijn
van SF 6 op een analysedag ontstaan er fouten. Doordat aan het begin en eind
vandeanalyseeen ijklijn intriplo bepaald is,kan hiervoor gecorrigeerd worden.
De geschatte fout, die hierdoor ontstaat, is kleiner dan 5%. De belangrijkste
bron van fouten is contaminatie van de meetflessen tijdens het vervoer ten
gevolge van weglekken en 'ademen'. Er is gepoogd deze te minimaliseren door
direct na aankomst ophet laboratorium demeetflessen onder water te bewaren.
Voordat de verspreiding met behulp van het model Weg gesimuleerd kan
worden moet de onbekende diffusiecoëfficiënt nog uit de meetwaarden afgeleid
worden. De andere invoergegevens zoals het windsnelheidsprofiel en de lijnbronsterkte van het tracergas zijn wel bekend. Bij de optimalisatie van de diffusiecoëfficiënt uit de gemeten tracergasconcentraties en windsnelheden is uitgegaan van devooronderstelling dat dediffusie coëfficiënt lineair toeneemt metde
hoogteendat dediffusiecoëfficiënt kleiner ofgelijk isaan 4m 2 /s.Deze optimalisatieisgebeurd door de bepalingvan deminimale Chi-kwadraat bij verschillendekzwaarden bij één bepaalde bronhoogte. In 22van de24gevallen bleek er bij
alle ingevoerde bronhoogten één bepaalde waarde van kz te zijn, waarbij de x2
minimaal werd. De waarde voor kz is gevoelig voor de bronhoogten die in het
model ingebracht wordt. Ook dit is een onbekende parameter. Door de bronhoogte als invoerparameter te variëren en daarbij voor iedere bronhoogte de kz
uitterekenen waarvoor%2 minimaal was,ontstond een beeldvoor een optimale
bronhoogte.
Alsgemiddelde bovengrensvandelijnbronhoogte isuitdeoptimalisatie 2,3m
naar voren gekomen. Het verse verkeersaerosol wordt geloosd geacht in een
ruimte tussen 0m hoogte (het wegdek) en een bovengrens van 2,3m. Gezien de
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grote turbulentie vlak achter een auto wordt het aerosol homogeen gemengd
verondersteld over deze hoogte van 2,3 meter. De bronsterkte zal bij iedere
meting gerelateerd moeten worden aan de windsnelheid over deze hoogte van n
stappen Azvan 0meter tot de bovengrens, opdat de flux aan tracergas gelijk is
aan de gemiddelde emissie per seconde:
Q = £ C o J • Uj• Az

22

j= i

Aangezien de concentratie homogeen gemengd is,geldt:
COJ = Q/(Az • £

Uj )

23

J= I

Met formule 23 kan bij de verschillende bovengrenzen voor de bronhoogte de
lijnbronsterkte van het tracergas eenvoudig berekend worden.
Deinhetveld gemeten tracergasconcentraties endemet het model berekende
concentraties, na de optimalisatie van dekz-waarden, komen heel redelijk overeen. De nulhypothese dat de gemeten en berekende waarden niet verschilden,
kon meteent-toets voor gepaarde waarnemingen 21van de 22keer niet verworpen worden ophet95%betrouwbaarheidsniveau. Dit wilzeggen dat de optimalisatie van dekz-waarden goed isverlopen en erjuist isgerekend. Verder wil dit
zeggen dat de meetwaarden zich laten beschrijven door een lijnbronmodel met
een continue emissie. Een nadere bespreking van het model Weg en de verschillende vooronderstellingen die eraan ten grondslag liggen volgt in 7.5.
7.4.2. Aerosolen
7.4.2.1. E l e c t r i s c h e V e r d e l i n g s A n a l y s a t o r
Bij alle verdere verwerking en interpretatie van de aerosolmetingen is de
volgende procedure toegepast om de meetwaarden van de verschillende metingen zogoed mogelijk vergelijkbaar temaken. Allereerst werd van iedere meting
debijbehorende voorbelasting afgetrokken omdebijdrage vandewegte kunnen
schatten. Vervolgens werd .gedeeld door de gemeten tracergasconcentratie op
dezelfde plaats om demetingtecorrigeren voor deverspreiding. Demetingen in
Veenendaal werden daarenboven nog gedeeld door een factor 5,46 om de lijnbronsterkte, die toen 50 ug/m.s was, in overeenstemming te brengen met de
lijnbronsterkte van 273 |ig/m.s tijdens de metingen in Wageningen. Tenslotte
werden alle meetwaarden gestandaardiseerd naar een voertuigaanbod van 10
auto's/minuut om beïnvloeding door de variatie in het verkeersaanbod zo goed
mogelijk uittesluiten.Indefiguren 13en 14staandeopdezewijze gecorrigeerde
meetgegevens uitgezet tegen de verblijftijd. Er is gekozen voor een grafische
methode van weergave van de meetgegevens om een eerste indruk te vergemakkelijken. Daarbij staan twee vragen centraal. Vertoont het deeltjesaantal met
toenemende verblijftijd van het aerosol een afname? Wat isde bronschatting op
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FIG. 13.Het gecorrigeerde totaal aantal deeltjes bijdewegproeven in Wageningen, uitgezet tegen de
verblijftijd.

t = 0?]n defiguren 13 en 14isdeconcentratie van hettotaal aantal deeltjes niet
uitgezet als reciproke van het totaal aantal deeltjes tegen de verblijftijd, zoals
gebruikelijk iswanneerhetomeenprocesgaat,datdoorcoagulatiebeheerstwordt
(FUCHS, 1964),maar alseen exponentiële afname. Dit laatste ismeer in overeenstemming met het belangrijkste verwijderingsmechanisme op korte afstand van
de weg namelijk de droge depositie.
Uit regressie berekeningen volgt, dat de totale deeltjesconcentratie in Wageningen afneemt met de verblijftijd, en in Veenendaal daarentegen toeneemt:
Wageningen N - totaal = 4862 • exp (-0,002604 • t) (n = 14)
Veenendaal N -totaal = 2609 • exp (+ 0,013923 • t) (n = 10).
Decorrelatieistengevolgevandestrooiingindemeetresultaten echter zogering,
dat de macht in plaats van positief net zo goed negatief had kunnen zijn en
omgekeerd. De metingen in Veenendaal hebben verblijftijden tot 50 seconden,
door de hogere windsnelheden ter plekke, zodat ze zich over een beperktere
schaal uitstrekken dan die in Wageningen, waar de maximale verblijftijd 140
seconden was. Wanneer er regressie berekeningen worden toegepast op de metingen in Wageningen met verblijftijden kleiner dan 50seconden wordt de eerst
gevonden afname ook een toename. Hieruit volgt, dat de afname in de eerste
minuut wegvalt in de ruis van de metingen. Slechts bij verblijftijden boven de
minuut is er sprake van een fysisch consistent beeld, namelijk een afname ten
gevolge van coagulatie en depositie. Met nadruk zij er nog op gewezen, dat ook
de macht nul, dat er géén afname is, op grond van de meetresultaten, niet
uitgesloten kan worden.
Uithetsnijpunt metdey-asopt = 0volgtdebronsterkte vanhettotaal aantal
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FlG. 14. Het gecorrigeerde totaal
aantal deeltjes bij de wegproeven
in Venendaal, uitgezet tegen de
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deeltjes. Achtereenvolgens worden deasafsnede endeasafsnede min enpluséén
maal de standaardafwijking gegeven. De waarden zijn omgerekend in deeltjes
geëmitteerd per afgelegde kilometer per voertuig.

Wageningen:
Veenendaal:

asafsnede
(bronsterkte)
7,96 E15
4,95 E15

asafsnede —a
6,42 El5
2,98 El5

asafsnede +a
9,94 El5
8,22 E15

DelagewaardenvoorVeenendaalzijneengevolgvandepositievewaardevande
e-macht, dus fysisch minder juist te noemen. Wanneer de bronschatting op
grond van de gemiddelde meetwaarden uitgevoerd wordt - hierbij isde vooronderstelling, dat er geen coagulatie en depositie plaatsvindt - volgt daaruit:

Wageningen:
Veenendaal:

gemiddelde
7,99 E15
8,59 E15

standaardafwijking
4,45 E15'
5,07 E15

Naast de grafische methode is de tweede mogelijkheid om te komen tot een
bronschatting en een evaluatie van het gedrag van het verse verkeersaerosol het
gebruik van het onder 7.2.beschreven modelWeg.Hierbij wordt deinvloed van
coagulatie en depositie niet verwaarloosd, in tegenstelling tot bij de laatste
methode van bronschatting. De schatting van de emissie met behulp van het
model isals volgt verlopen. In het model Wegisde gemeten voorbelastingsconcentratie over de hoogte van 0-40 m als input gebruikt. Voor de in eerste
instantie onbekende emissie van de weg is over de hoogte 0-2,3 m een waarde
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TABEL 12. Gemiddelde emissie in deeltjes per afgelegde kilometer per voertuig bij de wegproeven
berekend met het model Weg.
diam.
um
Wag.
Veen.

0,75

0,42

0,24

0,13

0,07

0,04

0,02

0,01

N-totaal
3=0,01

17,9E l l 6,54 E12 2,52 E13 7,78 E13 2,15 E14 2,30 E14 2,85 E15 5,17 E15 8,56 E15
5,79E l l 2,75 E12 2,22 E13 8,83 E13 1,89E14 4,41 E14 3,51 E15 5,55 E15 9,80 E15

Variatie coëfficiënt in procenten
Wag.
80
93
96
Veen.
168
171
135

15
26

81
98

96
95

55
65

64
92

52
55

gekozen.Door nudezeemissiezodanigtevariëren, dat degemetenen berekende
aerosolconcentraties minder dan 1% verschillen,isdeemissievan deweg(onder
de vigerende meteo-omstandigheden) te schatten. In tabel 12staan de zo berekendeemissiesindeeltjes per afgelegde kmpervoertuig. Bijtabel 12moet nogde
opmerking gemaakt worden, dat de betrouwbaarheid van de schatting van de
bronsterkte vermindert bijdeeltjes groterdan 0,4 umenkleiner dan 0,02 um.Bij
de grotere diameters omdat de voorbelasting relatief zo'n belangrijke rol gaat
spelen en bij de kleinere diameters omdat de meetfout daar groter isdan bij de
grotere deeltjesdiameters. De verschillende aspecten met betrekking tot het
gedrag van het verkeersaerosol worden in 7.5.2. nog behandeld.
De vergelijking van de schatting van de bronterm met het model Weg en met
de grafische methode laat zien, dat beiden tot ongeveer dezelfde resultaten
leiden. De schatting met behulp van het model Weg valt iets hoger uit, omdat
hierbijtevensrekeningisgehouden metdeverliezen,diezijn ontstaan tengevolge
van depositie en coagulatie.
7.4.2.2. C o n d e n s a t i e K e r n e n Teller
Opdezelfde manier alshierboven beschreven,kunnen deaerosolmetingen van
decondensatie kernen tellerook omgerekend worden toteenemissieaan deeltjes
perafgelegde kilometer. Hierbijisomtweeredenen geenrekeninggehouden met
coagulatie- endepositieverliezen. De metingen zijn steeds op 20of 30m afstand
vandeweggedaan. Dusdeverblijftijden zijn kort, minder dan 20seconden. Van
het 'totale' aerosol, dat decondensatie kernen teller meet, zijn de depositiesnelheden en coagulatieparameters niet zogoed bekend als van de individuele deeltjesklassen bij de electrische verdelingsanalysator.
Decorrelatiecoëfficiënt vandemetingenvandeelectrischeverdelings analysator en condensatie kernen teller op dezelfde punten is 0,81 (n = 16). Dit laat
zien, dat de partiële controle van de metingen met een ander meetinstrument
eenzelfde beeld geeft. De vergelijking van de brontermen, geschat uit de metingen met beideinstrumenten gaven een verschil van meer dan een factor 2(tabel
12en 13).Wanneer echter deafnemende telefficiëncy van decondensatie kernen
tellervoordeeltjes kleinerdan 0,04 uminrekening wordt gebracht (Liu en KIM,
1977)endeefficiency voor deeltjes van 0,01 urnop 50%envan 0,02 um op85%
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TABEL 13. Berekende emissie in deeltjes per afgelegde kilometer per voertuig bij de wegproeven
gemeten met een condensatie kernen teller, en de emissie gemeten met een electrische verdelings
analysator die gestandariseerd isnaar de telefficiëncy van een condensatie kernen teller.
condensatie kernen teller
emissie

electrische verc lelings analysator
telefficiër

variatie
coëfficiënt

Perrin(1976)

Liu en Kim (1977)

Wageningen
Veenendaal

3,91 E15
3,26 El5

58%
52%

3,92 El5
4,63 El5

5,56E15
6,47 El5

gemiddeld

3,61 E15

56%

4,21 E15

5,94 El5

geschat wordt, kan uit de metingen van deelectrische verdelings analysator een
emissieberekend worden dievergelijkbaar ismetdeuitde condensatiekernenteller metingen bepaalde emissies. Ook kan detelefficiëncy gebruikt worden zoals
die door PERRIN (1976) bepaald is: 30% voor deeltjes van 0,01 urn, 65% voor
0,02 um en 83%voor deeltjes van 0,04 urn.
Deze relatie tussen de meetinstrumenten kan ook van een andere kant benaderdworden.In 6.3.iseenrelatiegelegdtussendemetingen aan ijkaerosolen met
een condensatiekernenteller en een electrische verdelings analysator. Wanneer
de metingen van de condensatiekernenteller tijdens de wegproeven (op grond
van derelatie:EVA = 2,754(CKT) 0 , 9 7 9 5 )worden omgerekend in vergelijkbare
uitkomsten van de electrische verdelings analysator, wordt voor de proeven in
Wageningen een gemiddelde deeltjesemissie van 8,63 El5 deeltjes per afgelegde
kilometer per voertuig gevonden en voor die in Veenendaal 7,90 E15, hetgeen
bijzonder dicht in de buurt ligt van de gevonden waarden van 9,80 El5 en 8,45
E15.Resumerend kan gesteldworden,datdein6.3.verwachte overeenstemming
tussen de metingen van de electrische verdelings analysator en de condensatiekernenteller inderdaad gevonden is.
7.4.3. Loodmetingen
Vandeloodmetingen zijn alleenderesultaten vandemetingen in Wageningen
tijdens dewegproeven beschikbaar, omdat de metingen inVeenendaal door een
analysefout onbruikbaar zijn. Uit aanvullende loodmetingen op de eerder genoemde meetplaatsen met overigens dezelfde opstelling maar op andere dagen
zijn wel bruikbare gegevens te halen (VERWAART, 1978). De achtergrondsconcentratie tijdens de metingen in Wageningen in 1977is tot een factor vijf hoger
dan de bijdrage van de wegop 145meter afstand. Op 80m isdit nog maximaal
een factor drie. Aangezien een bronschatting dan grote onzekerheden met zich
meebrengt, wordt delijnbronsterkte alleenberekend opdeafstanden 20en40m.
Loodmetingen in Veenendaal op 10februari en in Wageningen op 3 maart
leverden een lijnbronsterkte op van respectievelijk 8,3 mg/km en 7,2 mg/km als
gemiddeldeovervijf metingen. Dehogere standaardafwijking tijdens deserieop
10 februari is te verklaren uit het feit, dat slechts één serie SF 6 metingen is
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TABEL 14. Loodconcentrades in ug/m 3 zonder voorbelasting en berekende loodemissie in mg per
afgelegde kilometer per voertuig.
Wageningen
meethoogte 1 m

1977
datum

afstand tot weg
20 meter
40 meter
voorbelasting
Wegproeven

Emissie
17juni

20juni

21juni i

gemiddeld

11,9
13,9

13,6
11,0

17,5
25,4

14,3
16,8

-

-

-

-

1978

17juni 20juni 21juni

0,21
0,13
0,08

0,20
0,11
0,11

0,21
0,16
0,05

Emissie

30 meter

meethoogte zin meters
0,35

Veenendaal
Wageningen

Concentratie

10 febr. 1,8
3 mrt. 10,0

0,7

1,2

2,0

3,7

6,6
7,1

9,9
7,2

10.0
8,2

8,7
6,1

gemiddeld variatie
over de coëfficiënt
hoogte
in"/0
8,3
7.2

41
21

uitgevoerd en slechts van 19% van de tijd waarop lood gemonsterd is ook de
exacte verspreiding bekend is.
De lood achtergrond inhet blanco filtermateriaal isbijdemetingen uit 1977,die
in tabel 14gepresenteerd worden 25,5±2,1 ug lood per half filter (VAN ALPHEN
en BROEKMAN, 1977),zodat zelfs bij een monstername volume van 400m 3 en een
achtergrondsconcentratie van 0,1 ug lood/m 3 er nog geen verdubbeling van de
achtergrond optreedt ten opzichte van het blanco filtermateriaal. Bij de lood
emissies uit 1978isde blanco 0,087 ± 0,023 ug lood per filter, zodat de voorbelastingsconcentratie na een monsterduur van drie uur nog ruim een factor 4
groterwasdan hetblanco filtermateriaal. Wat betreft loodemissie,geschatuitde
metingen in Wageningen in 1977, blijkt, dat bij een benzineverbruik van 11
km/liter, 0,5 gram Pb/liter en een kruissnelheid van 72 km/uur volgens TER
HAAR, LENANE, e.a., (1972) de bronsterkte 8,4 mg/km per voertuig zal zijn. Bij
een snelheid van 97 km/uur is dit 14,9 mg/km. De uit de metingen in 1977
geschatte bronsterktes voor lood van 14,3 en 16,8 mg/km zijn iets hoger dan
verwacht zou worden. De onzekerheid die ontstaat door de relatief hoge loodachtergrond in het blanco filtermateriaal lijkt hier debet aan te zijn.
Voor demetingen in 1978enlatermoetuitgegaan worden vaneen20%lagere
bronsterkte, omdat het maximale loodgehalte in de benzine verlaagd is op 1
januari 1978,zodat de verwachte emissie bij de twee genoemde kruissnelheden
respectievelijk 6,7 mg/km en 11,9 mg/km per voertuig zal zijn. De gemeten
waarden voor de loodmetingen in 1978 in Veenendaal en Wageningen van
respectievelijk 8,3 mg/km en 7,2 mg/km komen dicht bij de verwachte waarde
terecht. Vergelijking met andere metingen van lood langs een wegzijn moeilijk,
omdat vaak allerlei gegevens ontbreken met betrekking tot de verspreiding, het
aantal voertuigen en de voorbelasting.
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Bijemissieinventarisatieswordt inhetalgemeenuitgegaanvaneenveelhogere
emissie dan gepresenteerd door TER HAAR, LENANE, e.a., (1972), omdat men
aanneemt,dat alhetverbrande lood ookindeatmosfeer terechtkomt. In Keulen
wordt uitgegaan van een emissie per voertuig van 51 mg/km (MINISTER FÜR
ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOCIALESDER LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN, 1972).
D E RIDDER(1975)heeft eenschattingvan 59mg/km pervoertuig gebruikt omde
loodemissie inArnhem te schatten. Met dezeemissie kwam hij tot een geschatte
concentratiedoorhettoepassenvanhetmodelvan HANNA(1971)vanongeveer7
ug/m 3 aanlood inhetquadrant voor MusisSacrum inArnhem. Loodconcentratiemetingen met behulp van HiVol samplers door DUYSENS en SCHOMAKER
(1974) op dit punt leverden loodconcentraties op van 0,2 tot 1,3 ug/m 3 . Uit de
metingen van TER HAAR, LENANE, e.a., (1972) is door lineaire interpolatie een
emissie van ongeveer 14% van het verbrande lood bij 50 km/uur geschat; dit
komt neer op een loodemissie van 6,3 mg/km per voertuig. Hetgeen ruim een
factor 9lagerisdandoor D E RIDDER(1975)gebruikt. Deberekende loodconcentratiezaldan ongeveer 0,7 ug/m 3 zijn.Ditkomt beter overeen metde meetwaarden van DUYSENS en SCHOMAKER (1974) en vormt naar mijn idee een aardige
illustratievan dekracht van degegevensvan TER HAAR, LENANE,e.a., (1972).In
emissiekadasters zou het onjuist zijn om uit te gaan van het feit, dat de auto's
alleen met een kruissnelheid van 50km/uur rondrijden, zoals hierboven gedaan
is, want met name optrekken en hellingen zorgen voor een veelvoud van de
loodemissie. Op het beschreven quadrant isechter de situatie zodanig, dat deze
vooronderstelling gewettigd is.
Concluderend kan gesteld worden, dat de loodmetingen een beeld opleveren,
dat tot reëleuitkomsten aanleiding geeft, zodat degebruikte opzet ende simulatievan eenlijnbron met een tracergas experimenteel gevalideerd is.De verspreiding van aerosolen met diameters kleiner dan ongeveer 1 urn blijkt met een
tracergas alszwavelhexafluoride zeker binnen een factor anderhalf te simuleren
te zijn.

7.5. GEVOELIGHEIDSANALYSE MODEL WEG

Inhetvoorafgaande onderdeel ishetmodelWeggebruikt omeen beschrijving
tegevenvandeverspreiding.Daarvoor washetnodigeersteenoptimalisatie van
dediffusie coëfficiënt uit tevoeren. Daarnaast zijn ook andere vooronderstellingen gemaakt en simplificaties ingevoerd. In eerste instantie wordt hieronder
ingegaanopdegevoeligheidvanhetgebruiktemodelvoormetnamedemeteorologischeinvoergegevens. Daarna zaldegevoeligheid voor de gebruikte parameters, die het aerosolgedrag beschrijven, besproken worden.
7.5.1. Meteorologische parameters
7.5.1.1. Diffusie coëfficiënt
Deinhetmodelingevoerdediffusie coëfficiënten voldoen aaneenmachtwetof
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verlopen lineair met de hoogte, afhankelijk van de gekozen beschrijving van het
windprofiel. In beide gevallen geldt, dat de schuifspanning constant is met de
hoogte. Bij de windprofielen, die beschreven worden op basis van de machtwet
(de metingen in Veenendaal) kan uit formule 4 het volgende profiel voor de
diffusie coëfficiënt afgeleid worden; KAISER (1959) geeft:
K = kr(z/zTy~p

24

Wanneer het windprofiel op basis van een logaritmisch windprofiel beschreven
wordt(metingeninWageningen)ontstaaterdein2.2.2.gegevenbetrekking voor
de diffusie coëfficiënt :
kz = K • u* • z

25

Als eerste benadering zijn de in het model ingevoerde diffusie coëfficiënten
lineair met de hoogte voorondersteld, zoals ook door MALDONADO en BULLIN
(1977) gedaan is bij de beschrijving van de koolmonoxide verspreiding van een
weg,uitgaande vaneenwindprofiel opbasisvandemachtwet. Voorde metingen
in Wageningen isdit ook theoretisch geheeljuist. Voor de metingen in Veenendaal isdeze benadering vergeleken met de resultaten, die het model zou opleveren bij eenjuiste beschrijving van het kz-profiel met formule 24. Daarbij blijkt,
dat voor 4 april, met de hoogste waarden voor p namelijk 0,19 en 0,20, de
geschatte bronsterkten een variatie vertonen van + 4 , 8 % tot —9,2%en dat de
gemiddelde bronsterkte schatting met een kz-profiel gebaseerd op formule 24
99,1% van de bronsterkte schatting met formule 25 bedraagt, zodat voor het
gemak verdergerekend wordtmeteenlineair metde hoogtetoenemende waarde
voor dediffusie coëfficiënt. Van allemeetdagen iser alleen op deeerste meetdag
in Veenendaal sprake van een ongestoorde aanstroming. Op de andere dagen
was deze altijd min of meer gestoord door de aanwezige bebouwing (zie figuur
12). De kz-waarden op 1meter hoogte op deze dag waren 0,16 m 2 /s met een
standaardafwijking van0,04m 2 /s.Opdeanderemeetdagenisdek zeenfactor 2à
5 hoger dan voor een ongestoorde aanstroming zou gelden met formule 25.
Wanneer de verspreiding in het zog van obstakels beschreven wordt, is, afhankelijk van de lokale situatie, een sterke wisseling van de kz-waarden mogelijk
(JACOBS, 1979).Voor hetonderhavige onderzoek isditook nietzoerg,aangezien
dezewaarde slechts alsrekenkundig hulpmiddel isgebruikt en omdat blijkt, dat
de berekende en gemeten tracergas concentraties heel redelijk overeenstemmen.
7.5.1.2. C o n s t a n t e emissie
Voordeeenvoudisdeemissieaantracergasconstant verondersteld gedurende
degehelerun inplaats van eenmeerwaarheidsgetrouwe beschrijving inde vorm
van een pufmodel met discontinue lozingen. Een puflijnmodel gebaseerd op de
gaussische theorie iste vinden door integratie van yvan —oonaar + oovan de
formule voor een pufpuntbron :
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C= — - ^
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• exp

(x-u-t) 2
2a2

-'-^W - ^ -

Door integratie van formule 26overde totale meettijd twordt detotale dosis
vanuit een puflijnbron verkregen. Deze is gelijk aan de flux, die berekend kan
worden van een gaussisch lijnbronmodel gedurende de tijd t seconden met een
windsnelheid van u m/s. Deze laatste integratie is bij de tracergas meting in de
praktijk hetgevalgeweest,zodathetgeoorloofd isomeenaantal puflijnbronnen
tebeschrijven alseen overdetijd gemiddelde lijnbron. Uit metingen van DRIVAS
en SHAIR (1974) met een eenmalige puflijnbron aan zwavelhexafluoride bleek,
dattot400meter afstand vandeemissielijn devormvandeverkregen concentratiecurvealsfunctie van detijd nognietnoemenswaard afwijkt vandiewelkemet
een gaussische verspreiding te berekenen is. Zoals reeds eerder is aangegeven,
wordt aan eengradiënt model devoorkeur gegeven.Opgrond van dezeoverwegingen blijkt ook al, dat bij een passage frequentie van 18à 20 keer per run de
veronderstelling van eenconstante emissievan het tracergas gerechtvaardigd is.
7.5.1.3. B r o n h o o g t e
Uit degeoptimaliseerde kzen deverschillende bronhoogten van 0 - H m , berekend voor dewegproeven uitVeenendaal volgteengemiddeldebovengrens voor
de bronhoogte van 2,3m. De totale emissie wordt homogeen gemengd voorondersteldtusseneenhoogtevan0en2,3m.Ineersteinstantielijktdeze bovengrens
vrij hoog, maar ook andere metingen langs wegen wijzen in de richting van een
behoorlijke initiële verspreiding. De verspreidingsproeven van General Motors
(CHOCK, 1977) hebben bij stabiele, onstabiele en neutrale omstandigheden een
initiële a z opgeleverd van ongeveer 1,2 m. Dat wil zeggen, dat 68% van de
geloosdeverontreiniging ineenruimtevan2-CTZdus2,4mligt.Doordat delozing
inderegelopongeveer 0,4mhoogtegeschiedt,wordtdebovengrenswat omlaag
getrokken. HALL, SIMMONDS, e.a., (1973)hebben door middel van rookproeven
in een windtunnel de verspreiding achter vrachtwagens en bussen bekeken.
Daarbij bleek, dat reeds op 7,5 m achter een auto met een normale uitlaat de
verontreiniginggemengdwasineenzone,diezelfsietsbovendeautouitstak. De

TABEL 15. Procentuele verhouding van de berekende emissie, uitgaande van verschillende bronhoogten en afstanden van de weg.
bronhoogte
in meter
0-0,3
0-2,3
0-4,0

afstand tot de weg 30m
meting 1 78.04.04
64,5
100,0
106,6
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afstand tot de weg 120m
meting 2 78.04.04
104,5
100,0
92,6
83

maximaleuitlaat concentraties lagen op2/3van dehoogte van de auto.Op 15m
achterdeautowasdemengingredelijk homogeen meteenmaximum weeropeen
hoogte van 2/3.De gevonden waarde van 2,3m alsbovengrens voor een gemiddelde verkeersstroom lijkt alleszins reëel.Om deinvloed van de bovengrens van
de bronhoogte op de schattingen van de bronsterkte na te gaan, werd voor een
tweetal metingen een bronhoogte van 0-0,33 m; 0-2,3 m en 0-4,0 m aangenomen. De invloed van de bronhoogte op deemissieschatting isin tabel 15gepresenteerd. Deinitiëlemengingzalzekermeerbedragen dan 0,3menook onder de
4,0mliggen, zodat met een bronhoogte van 2,3eenredelijke benadering gevonden is.
7.5.1.4. W i n d s n e l h e i d
In de windsnelheidsmetingen ontstaan systematische afwijkingen, omdat cupanemometers een toename van de windsnelheid gemakkelijker volgen dan een
afname, ten gevolge van traagheids-effecten, zodat er een overschatting van de
werkelijke windsnelheid optreedt. BUSINGER, WIJNGAARD, e.a., (1971) schatten
de invloed hiervan voor alle stabiliteitsklassen op ongeveer 10%. Een andere
bron van fouten kan door fluctuaties in het verticale vlak geïntroduceerd worden,doordat eencupanemometer ook hiernietongevoeligis.De onnauwkeurigheid bij de ijking van de cupanemometers wordt op ongeveer 6% geschat. De
invloed van een verandering van de windsnelheid als invoer parameter in het
model Weg met + 1 0 % of - 1 0 % staat in tabel 16.
Idealiter zou er geen invloed van een verandering in de windsnelheid op de
geschatte emissie moeten zijn, omdat in het model uitgegaan wordt van de
verhouding tussen de geloosde hoeveelheid tracergas en de gemeten concentraties. Door de optimalisatie van de kz waarden, die niet onafhankelijk van de
windsnelheid zijn, wordt de verspreiding bij een iets andere kz berekend. Vandaar een verschil van gemiddeld 1,0% en 1,8% ten opzichte van de gemeten
windsnelheid. De iets hogere invloed bij een afname van de windsnelheid met
10% kan ook verklaard worden uit een toename van de verblijftijd met dezelfde
factor en een toename van de depositie en coagulatie verliezen, zodat een iets
hogere bronschatting uit de bus valt.

TABEL 16. Procentuele verhouding van de berekende emissie bij 10% toename-of afname van de
windsnelheid ten opzichte van de gemeten windsnelheid.
meting
nummer
3
2
1
4
gemiddeld

84

datum

afstand tot de
weg in meters

+ 10%

-10%

77.06.20
77.06.20
77.06.20
77.06.20

20
40
80
145

101,5
99,9
99,9
102,6

97,9
102,6
102,6
104,2

-

101,0

101,8

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 80-1 (1980)

TABEL 17. Procentuele verhouding van de berekende emissie bij 5% toename of afname van de
lijnbronsterkte ten opzichte van de berekende lijnbronsterkte.
meting
nummer

datum

1

77.06.20

afstand tot de
weg in meter
80

toename lijnbron- toename lijnbronsterkte + 5%
sterkte — 5%
103,2

96,4

7.5.1.5. E m i s s i e s t e r k t e
Deemissievanhettracergasisvantevorenmetbehulpvangasmetingen geijkt.
De afleesnauwkeurigheid van de flowmeter bedraagt ongeveer 2% en de nauwkeurigheid van de gebruikte flowcontrollers is 0,5%, zodat de belangrijkste
invloed op de lijnbronsterkte van het tracergas gelegen is in een fout in de
snelheid van de emissieauto. Tijdens iedere passage is de snelheid door de bestuurder genoteerd, zodat bijdeberekening vandelijnbronsterkte hiermeerekening kan worden gehouden. De invloed van een afwijking van 5% in de lijnbronsterktevanhettracergasopdeschattingvandebronsterktestaatintabel 17.
Eenveranderingvandelijnbronsterkte met5%heeft eenietsgeringereinvloed
op de bronsterkte schatting. Wanneer de lijnbronsterkte in werkelijkheid 5%
hoger wasgeweest, geeft het huidige resultaat een onderschatting van 3,2%. Als
delijnbronsterkte van het tracergasinwerkelijkheid 5%lagerwasgeweest, geeft
het aanleiding tot een overschatting van 3,6%.
7.5.1.6. M e e t a u t o
Tijdens de metingen in Wageningen heeft de meetauto nog invloed gehad op
het verspreidingspatroon. In Veenendaal was dit niet het geval, omdat er niet
vanuit de meetauto gemonsterd is. Op x = 20 is op 4 m en 2 m hoogte SF 6
gemeten. Wanneer demeetauto opdeandere meetpunten stond, wasdeconcentratie op2mhoogte gemiddeld 34%hoger dan op4m.Alsdemeetauto op 20m
staat, isde concentratie op 2m hoogte slechts 4% hoger. Wanneer de gemeten
SF 6 -concentratie op 20m naast demeetauto (in verband met de storingen) niet
meegenomen worden bijdeoptimalisering vandekzwaarden, blijkt, dat er geen
duidelijk andere schattingvandebronsterkte optreedt (afwijking 3%).Omnate
gaan ofdemeetauto aanleiding gaf tot een 'opstuwing' werden concentraties op
2,2 m in plaats van 3,5 m berekend en geëvalueerd. De beschrijving van de
gemeten SF 6 -concentraties, door uit te gaan van z = 3,5, was beter dan die,
wanneer uitgegaan werd van 2,2m. Zodat de conclusie is,dat er weleen verstoring plaatsvindt, maar geen duidelijke opstuwing.
7.5.1.7. S c h a t t i n g r u w h e i d s l e n g t e
De schatting van z0 en u* is voor de metingen in Wageningen niet gebeurd.
Daarbij iseen ruwheidslengte van 0,10 m aangenomen. Deze aanname is gebaseerd op het feit, dat het veld ter weerszijden van het meetpad (zie figuur 12)
begroeid was met aardappels en bieten. GOUDRIAAN (1977) geeft, TANNER en
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TABEL 18. Procentuele verhouding van deberekendeemissie bij een ruwheidslengte van 5cm en15
cm tenopzichte van deemissiebijeenruwheidslengte van 10 cm.
meting
nummer
3
2
1
4
gemiddeld

datum

afstand totde
weg in meter

ruwheidslengte
z„ = 5 cm

ruwheidslengte
z„ = 15 cm

77.06.20
77.06.20
77.06.20
77.06.20

20
40
80
145

97,0
96,4
93,0
83,7

130,6
138,5
147,1
185,3

-

92,5

150,4

PELTON (1960) citerend, aan, d a tz 0 ongeveer gelijk isaan0,13 maal de gewashoogte. REITSMA (1978) komt voor maïs op z0 = 0,11 maal de gewashoogte,
zodat een ruwheidslengte van 10cm een reële schatting lijkt. Intabel 18staatde
invloed van een andere aanname van z 0 opdebronsterkte beschreven.
Een halvering van de gekozen ruwheidslengte leidt tot een onderschatting van
de bronsterkte van gemiddeld 7 , 5 % . Een verhoging van deruwheidslengte met
5 0 % leidt tot een overschatting van de bronsterkte met 5 0 % . Een ruwheidslengte
van 0,15 mlijkt irreëel hoog. PASQUILL (1974) geeft een waarde van 0,20 m voor
coulissenlandschap. Deruwheidslengte vaneenaardappel - c.q. bietenveld zal
hier zeker onder liggen.
7.5.2. Aerosol gedrag
7.5.2.1. D e p o s i t i e
De depositie snelheden zijn ontleend aande theoretische waarden, gegeven
d o o r SEHMEL en HODGSON (1976) voor een u* van 0,20 m/s en een z0 variërend
van 0,1 cm tot 1 cm. De d o o r SEHMEL en HODGSON gepresenteerde waarden

gelden voor eenhoogte van 1m. Aanpassing toteenhoogte van0,165 mkan
geschieden metbehulp vaneendoor CHAMBERLAIN (1967) gegeven formule 17
voor hetberekenen van dedepositiesnelheid voor hoogte zuitde depositiesnelheid o pde referentiehoogte. De formule 17geldt voor neutrale omstandigheden
met als bijkomende waarde zenz r > > z 0 .Voor de deeltjes met diameters tussen
0,01 urnen1,0um heeft deze formule géén verandering inv d o p0,165m hoogte
opgeleverd ten opzichte van 1m, zodat intabel 19de rechtstreeks van SEHMEL en
HODGSON (1976) afgeleide depositiesnelheden genomen zijn.
De verschillen tussen Wageningen enVeenendaal van de intabel 20 gepresenteerde gemiddelde depositie, berekend met het model Weg, worden veroorzaakt
door de hogere depositiesnelheden van het aerosol in Wageningen. O mde
invloed van dekeuze van deze depositiesnelheden intabel 19nategaan, werden
ze meteen factor 4 vergroot of verkleind en werden de nieuwe bronsterktes
uitgerekend. Verhoging vandedepositiesnelheid meteenfactor 4 leidt tot een
vergroting van de totale depositie met ruwweg een factor 3tussen de wegen 20m
en een factor 2 tussen de wegen het meetpunt o p 145m. Verlaging vande
86
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TABEL 19.

Gebruikte depositiesnelheden incm/s bij i ii* = 0,2 m/s.

datum

plaats

ruwheidslengte
cm

Wageningen z 0 = 10
Veenendaal z0= 1
Veenendaal z0= 0,1

77.06
78.04.04
78.04.06

diameter inurn
0,75

0,42

0,95 0,9
0,11 0,08
0,029 0,014

0,24

0,13 0,07

1,0
1,1
1,2
0,06 0,09 0,14
0,010 0,011 0,020

0,04

0,02

0,01

1,3
0,31
0,050

1,3
0,55
0,12

1,3
0,92
0,32

depositiemeteenfactor 4leidttoteenverkleiningvande depositiemeteen factor
3.4tussen 0en 145 menmeteenfactor 3.7tussen 0en20mafstand totdeweg.Bij
demetingeninVeenendaal heeft eenvergrotingofverkleining van dedepositiesnelheid vrijwel geen invloed opdeschatting vandebronsterkte: deze iskleiner
dan 2% voor alle grootteklassen. Bij de metingen in Wageningen heeft een
verhoging meteenfactor 4een onderschatting van debronsterkte met 10% opx
= 20mvoor deeltjes metdiameter 0,75 urnen 14% voor deeltjes met0,01urn
diameter. Voor x = 145misditrespectievelijk 8%en 15%. Bijeen4maal zo
kleine depositiesnelheid isereenoverschatting van debronsterkte opx = 20m
van 3 %voor deeltjes met eendiameter van 0,75 urnen4% voor deeltjes meteen
diameter van0,01 um. Voor x = 145mwordt ditrespectievelijk 5%en 12%.
Zoals SEHMEL en HODGSON (1976) aangeven, isde depositiesnelheid afhankelijk vanu*enz0.Uitdegemeten windsnelheden opdeverschillende hoogten
kan, uitgaande van eenlogaritmisch windsnelheidsprofiel, door regressieuenz0
geschat worden.
ü z = (U*/K) -ln(z/z 0 )

27

Door regressievandegemeten snelheid ophoogtezendeInvandehoogtez(ü =
a + bIn z)volgt: u* = b •Kenz0 = exp(—a/b) omdat deze afleiding alleen
geldigisvoor eenneutrale atmosfeer isdezeberekening slechts gebruikt omeen
indruk te krijgen vande orde vangrootte vande u*en z0 in verband metde
theoretisch teverwachten depositiesnelheid. DeinVeenendaalgemeten waarden
vooru*respectievelijk 2 1 + 3 cm/sen25 ± 2cm/sop4en6aprilzijn opgevat als
u* = 0,2 m/s bij het bepalen van vd volgens SEHMEL en HODGSON (1976). De

uitde windmetingengeschattewaardenvoorz0van0,1 tot0,7cmliggenindeorde
TABEL 20. Gemiddelde berekende depositie metmodel Wegalspercentage vandeemissie doorhet
verkeer.
plaats

Wageningen
Veenendaal

diameter in um
0,75

0,42

0,24

0,13

0,07

0,04

0,02

0,01

6,4
0,1

6,3
0,0

7,2
0,0

7,4
0,1

8,9
0,1

9,8
0,1

9,9
0,3

10,5
0,6
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TABEL 21. Coagulatie verliezen bij metingen in Wageningen alspercentage van de emissiedoor het
verkeer.
meting
nummer

3
2
1
4

datum

77.06.20
77.06.20
77.06.20
77.06.20

verblijftijd
in seconden —

15
23
43
123

deeltjesdiameter in um
0,04

0,02

0,01

0,0
0,0
0,2
0,4

0,0
0,2
0,8
1,1

0,9
1,1
1,8
2,1

van 0,1-1 cm, die PASQUILL (1974) geeft voor zeer kort tot kort gras tot 10cm.
lengte.
7.5.2.2. C o a g u l a t i e
Deinvloed vandecoagulatie metdeparameters volgens WALTER (1973)opde
deeltjesgrootteverdeling isgering.Alleenopdekleinstedriedeeltjesklassen heeft
de coagulatie nog enige invloed. Bij de metingen in Veenendaal is de langste
verblijftijd minder dan één minuut en bij de metingen in Wageningen is de
grootste verblijftijd iets meer dan 140 seconden. Ook dan is het verlies aan
coagulatie minder dan 3% van de bijdrage van de weg. De fout in de schatting
van de brontermen isverwaarloosbaar, en het heeft geen zin de berekeningen te
herhalen met de parameters van DAVIES(1979).

7.6. DISCUSSIE

VoordeinhetmodelWeggebruikteparametersdiehet aerosolgedrag kunnen
beïnvloeden zijn de in de literatuur gerapporteerde waarden genomen. Uit de
evaluatievandeinvloed vandezeprocessen in7.5.2.isgebleken,datdedepositie
eengeringeverlaging geeft van het totaal aantal deeltjesaantal, terwijl de coagulatie vrijwel geen invloed heeft op de emissieschatting uit de wegproeven in
Wageningen. Bijdewegproeven inVeenendaal wasdez0lager omdat het terrein
begroeid wasmetgrasinplaats van bouwland zoalsinWageningen. Deze lagere
z0 geeft aanleiding tot een lagere depositiesnelheid. Door de ongeveer twee à
driemaal hogere windsnelheid in Veenendaal en de kortere verblijftijden is de
invloed van de coagulatie bij de laatste serie wegproeven ook te verwaarlozen.
Dein figuur 13en 14gegevengecorrigeerdeconcentratieslatenvoordewegproeven in Wageningen een lichte afname zien. Door de variatie coëfficiënt in de
metingen van deelectrischeverdelings analysator van ongeveer 15% voor deeltjes van 0,01 urn is de op theoretische gronden verwachte afname van enkele
procenten bij de metingen in Veenendaal niet te zien. Bij deze metingen blijkt
zelfseen stijging van het deeltjesaantal op tetreden, dieoverigens ook te vinden
was bij metingen in Wageningen met eenzelfde verblijftijd kleiner dan 50seconden als in Veenendaal.
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TABEL22. Devoorbelasting alspercentage vandegemeten deeltjesconcentraties benedenwinds van
de weg gemiddeld over alle afstanden.
diameter in |xm

plaats

Wageningen
Veenendaal

0,75

0,42

0,24

0,13

0,07

0,04

0,02

0,01

92
92

80
85

72
76

69
75

60
75

62
60

38
35

18
35

De grote variatie in de meetuitkomsten wordt grotendeels veroorzaakt door
de onnauwkeurigheid van de meetinstrumenten (zie 5.1.) in combinatie met een
hoge voorbelasting. Doordat de invloed van de weg wordt geschat uit een
verschilmeting vóór en achter de weg, wordt de onbetrouwbaarheid groter
naarmate de invloed van de voorbelasting groter wordt. Daarnaast kan de
variatie in de meetuitkomsten ook nog geweten worden aan het feit, dat de
voorbelastingsmetingen en wegmetingen niet synchroon verlopen zijn. Gezien
de geringetheoretisch verwachte verliezen intabel 20en21enuit de opgetreden
fluctuaties onder andere ten gevolge van de voorbelasting kan gesteld worden,
dat de gevonden afname in het totaal deeltjesaantal wegvalt in de ruis. Verder
kan hieruit geconcludeerd worden dat het aerosolgedrag zoals het door het
model Weg beschreven wordt experimenteel geverifieerd is. Voor een verdere
verificatie vanmetnamedeopgrond vandeliteratuur verwachtte snelheden van
de verwijderingsmechanismen zijn andere experimenten noodzakelijk, waarbij
zowel de concentraties hoger als de verblijftijden langer dienen te zijn. Hierop
wordt in hoofdstuk acht nog nader ingegaan.
De experimentele moeilijkheden met het bepalen van de deeltjesemissie van
eenautoopeentestbank zijnalgerapporteerd, zodatvoordevergelijking vande
gemeten deeltjesgrootteverdeling uit de wegproeven alleen de uit de metingen
van WHITBY, CLARK, e.a., (1975) afgeleide bronschattingen zijn te gebruiken.
Deze schatting is minder betrouwbaar dan de resultaten voortkomend uit de
wegproeven, omdat er geen voorbelastingsmetingen van aerosol en lood en
andere componenten werden uitgevoerd en omdat de verspreiding niet gemeten
is.Zoalsalin6.1.isaangegeven,zalerdoorhetgebruikvande loodconcentraties
als tracer van het verkeer, een onderschatting van de bijdrage van de weg
plaatsvinden, omdat de achtergrond aan lood niet bekend is, tegelijk zal bij de
grotere deeltjesdiameters een overschatting van de bijdrage van de weg plaatsvinden, omdat de achtergrond aan aerosolen daarbij 80à 90% van de gemeten
concentratie uitmaakt. Tevens kan er een fout ontstaan, doordat de lijnbronsterkte van lood een theoretische schatting is. In figuur 15staan de bronsterkte
schattingen als functie voor de deeltjesdiameter uitgezet.
Het gemiddelde totaal aantal deeltjes per km per voertuig groter dan 0,01um
isuit de proeven van WHITBY, CLARK, e.a., (1975) 4,19 E15 voor de electrische
vejdelings analysator. Ook dit getal ligtietsonder degetallen uitde wegproeven
van 9,80 E15en 8,56 E15(tabel 12).De orde vangrootte isechter gelijk aan die
van onze proeven. De resultaten van de aerosolmetingen bij de sulfaat experiMeded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)
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FIG. 15. Emissie in deeltjes/km per voertuig uit verschillende deeltjes p e r km p e r v o e r t u i g
particles per km per vehicle
wegproeven.
Symbool literatuur:
O Whitby, Clark e.a., (1975)
10"
x wegproeven in Wageningen
+ Wegproeven in Veenendaal
10

10"

10"

10

10114
0.01

I I I I IIII

1.0
0.1
diameter (urn)

menten van General Motors geven een qua grootte orde vergelijkbaar totaal
aantal (zie tabel 10). Het feit, dat met loodvrije benzine is gereden, maakt deze
resultaten voordeeltjes groterdan 0,04 urndiameter nietgoed vergelijkbaar met
dewegproeven. Hettotaaldeeltjesaantal komt op5,43El5perafgelegde kilometer. Zodat het totaal aantal, ondanks de katalytische naverbranding, vergelijkbaar is met de resultaten van de wegproeven.
Concluderend is aan te geven, dat de wegproeven een bronschatting hebben
opgeleverd, die qua orde grootte vergelijkbaar is met eerder gerapporteerde
metingen, maar die door de experimentele opzet betrouwbaarder zijn dan deze
eerdere metingen.
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8. T U N N E L P R O E V E N

8.1. INLEIDING

Zoals reeds in hoofdstuk één is uiteengezet zijn de hoge concentraties in
tunnels tengevolge vandegeringe dispersie enderedelijk lange verblijftijden de
aanleiding geweest om te trachten de coagulatieconstanten te schatten aan de
hand van metingen van de aerosolconcentraties in een tunnel. Deze metingen
kunnen tevens gebruikt worden om de emissie van het verkeer te schatten.
Metingen intunnels zijn inhetverleden alvaker gebruikt o m emissieschattingen
uit te voeren LARSEN en KONOPINSKI (1962) hebben in de Sumner-tunnel de
concentratie aan koolmonoxide, en aerosolen, bepaald. Verder hebben zij de
chemische samenstelling van het aerosol onderzocht. O m d a t langsventilatie in
de tunnel ontbrak en het debiet van de dwarsventilatie bekend was, kon de
emissie vanverschillende componenten berekend worden. PIERSON en BRACKACZEK (1974), PIERSON en M C K . E E (1978) en PIERSON, BRACKACZEK, e.a., (1978)

hebben aan de hand van metingen in verkeerstunnels de emissie geschat van
respectievelijk de banden, aerosolen gemeten als lichtstrooiïng en sulfaat door
motorvoertuigen. G O R D O N , (1974, 1975) en ISRAEL en W H A N G (1975) hebben in

de Baltimore H a r b o r tunnel allerlei fysische enchemische componenten vanhet
verkeersaerosol gemeten. D a a r zitookhetvoor ditonderzoek interessante totaal
aantal deeltjes bij,dat door hen met een condensatie kernen teller gemeten is.
Aangezien zij net alsde eerder genoemde auteurs tevens de verdunning in hun
onderzoek betrokken hebben, k o ndoor heneenemissie gerapporteerd worden.
Soms worden ermetingen intunnels gedaan vanwege hetvermoeden datdoor de
daar aanwezige hoge concentraties gezondheidsschadelijke effecten bij de mens
kunnen optreden. D U F F A U D , HEROS, e.a.,(1971) hebben ineenverkeerstunnel bij
Parijs koolmonoxide metingen uitgevoerd. DIEMEL en GABLESKE (1973) en D I E MEL(1974) hebben de concentraties aan koolmonoxide, lood, stikstofoxiden en
benzpyrenen gemeten instraten entunnels inKeulen. GRÄFE, (1974)verrichtte in
H a m b u r g koolmonoxide metingen in een tunnel. LAHMANN (1974) deed in
Berlijn onderzoek naar verkeersemissies. D e meetpunten waren gelegen in tunnelsenookinstraten. HEINRICH en GÜSTEN (1978) onderzochten inKarlsruhe de
concentraties aanpolycylische aromatische koolwaterstoffen enaanlood. Hierbij werd onder andere intunnels gemeten. Bijdeze laatste serie onderzoeken isin
tegenstelling totdeeerste serie door hetontbreken vangegevens over de verdunning in de onderzochte tunnels geen emissie van de gemeten componenten te
geven.
Er zijn ooktunnelproeven uitgevoerd o mdeomstandigheden indetunnel zelf
te bestuderen. RUSCHENBERG (1968) bestudeerde het effect van een volledige
verkeersopstopping op de concentraties. Daarbij vond hij onder andere dat er
zelfs met stilstaande auto's eengoede menging vandeuitlaatgassen inde tunnel
plaatsvond. GLERUM, COSTERIS, e.a., (1975) geven aan, dat er in het verleden
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 80-1 (1980)
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metingen zijn verricht naardeweerstandscoëfficiënt van stilstaandeauto'sineen
tunnel. UKEGUCHI, OKAMOTO, e.a., (1977)hebben de verspreiding uit de tunnelmond van de door de auto's met de langswind meegezogen verontreiniging
bestudeerd. Aldezemetingen intunnels hebben raakvlakken methet onderhavige onderzoek. Ze zijn echter op andere aspecten gericht, vandaar dat eigen
tunnelmetingen noodzakelijk waren.

8.2. FYSISCHE OMSTANDIGHEDEN IN TUNNELS

De omstandigheden in een tunnel verschillen zeer sterk van die in het vrije
veld. Door het langsrazende verkeer iser inde tunnel een zeer grote turbulentie.
Deze heeft opzijn beurt weer invloed op dedepositie, de wrijvingswindsnelheid
en op de coagulatie met name door het optreden van gradiënt- en turbulente
coagulatie. Om tot een schatting van deze effecten te komen moeten er enige
veronderstellingen gemaakt worden.Indeliteratuur zijn namelijk geen formules
tevinden diedejuiste waardeopleveren vandeinvoergegevens dienodigzijn om
de snelheden van de voor het onderhavige onderzoek relevante processen te
kunnen schatten.
De energiedissipatie E in cm 2 /s 3 vormt een belangrijk invoergegeven bij de
berekening van de verhouding tussen turbulente en brownse coagulatie met
formule 13.Er bestaat een aantal formules omdeenergiedissipatie te berekenen.
Deze formules zijn in dit geval echter niet toepasbaar. De formule voor de
berekening van de energiedissipatie in de kern van een turbulente stroom door
eenpijp isniettegebruiken omdat delangswindsnelheid ineentunneleenvan de
gevolgenisvan hetlangsrazende verkeerenslechtseengedeeltevande opgewekteturbulentie daarin tot uiting komt. Ook de schatting van de energiedissipatie
uit de snelheidsverandering van de langswind is niet goed mogelijk, hoewel het
verloopvandelangswind welpermanentgeregistreerd is.Degebruikte propellor
anemometer had namelijk een grote traagheid. Het registratieapparaat had een
tijdconstante van één seconde,zodat defluctuaties in delangswindsnelheid niet
uit de geregistreerde waardes waren af te leiden.
Een schatting van de energiedissipatie isechter wel te geven door ervan uit te
gaan dat deze gelijk is aan de energie die door de auto's geleverd wordt om de
luchtweerstand te overwinnen. Om de berekening te vereenvoudigen wordt
ervan uitgegaan dat deze energie niet in warmte wordt omgezet. Naar analogie
van de drukmeting op gebouwen wordt de kracht die iedere auto op de lucht
uitoefent:
KA = | • p • v2 • V • 0 A

28

waarbij Vdedimensieloze vormfactor iswaarmeehet geprojecteerde oppervlak
O A van een auto vermenigvuldigd moet worden om het effectieve oppervlak te
krijgen. Op grond van gegevens van HOERNER (1965), STEPHENS (1975) en
SCIBOR-RYLSKI (1973) valt te concluderen dat de gemiddelde waarde van de
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vormfactor vaneenpersonenauto ongeveer 0,4is. Wanneer daarbij tevens rekening wordt gehouden metdefractie vrachtauto's en bussen indeU-tunnel ende
hogere vormfactor enhetgrotere oppervlak kanaangenomen worden dat het
effectieve oppervlak vanhetdoor deU-tunnel rijdende verkeer 1,6m 2 is.Uithet
product vandekracht endesnelheid wordt deenergie verkregen dieper seconde
geleverd wordt omdeluchtweerstand teoverwinnen. Deenergiestroom per auto
is:
E A = i •p •v 3 •V • O A

29

Als aangenomen wordt d a tdeauto's elkaar regelmatig opvolgen met een frequentief1(s)~1 meteengemiddelde snelheid vm/s,indetunnel meteenlengte (
meter, danbevinden zichf1•(\\auto'sindetunnel die samen \ • p•v 2 •V• O A •f1 •
{ energie overdragen. Deze energie wordt gedissipeerd inp•/ •0 T kglucht, zodat
de energiedissipatie per massa eenheid van lucht gegeven wordt door
f1 •v 2 •V •O A / O T

30

Bij een passage van een auto perseconde met een gemiddelde snelheid van 80
kilometer per uur (22m/s)levert formule 30eenenergiedissipatie o pvan ongeveer 100000 c m 2 / s 3 . Voor meting nummer 1tijdens het spitsuur metzo'n 4000
auto's peru u rise ongeveer 110000 c m 2 / s 3 en voor de vijfde meting met een
verkeersaanbod van 150auto'speruuriseongeveer 4000c m 2 / s 3 . Inde atmosfeer
wordt opéénmeter hoogte eenEvan ongeveer 1000 c m 2 / s 3 gevonden. Dit getal
wordt door F U C H S (1964) gegeven meteencitaat uitwerk van TUNITSKII en door
FRIEDLANDER (1977) die daarbij LUMLEY en PANOFSKY citeert. Gezien de grote

turbulentie die door de auto's in de tunnel wordt veroorzaakt lijken dezo
berekende getallen voor deenergiedissipatie ineen tunnel welreëel. Aangezien
bij deberekening van deverhouding tussen turbulente en brownse coagulatie
met formule 13dewortel vandeenergiedissipatie genomen wordt, zullen eventuele fouten inbovenstaande schatting minder zwaar wegen. Met formule 28 is
de kracht dieiedere auto opdelucht uitoefent berekend, deze wordt volledigin
de vorm van schuifspanning overgedragen o pdetunnelwand, als aangenomen
wordt d a t de drukgradiënt in de tunnel ten gevolge vande verkeersstroom
verwaarloosbaar is.D etunnelwand neemt dus eentotale schuifspanning opvan :
KW =^

- • K A -• \ • f1 •e• p• v• o A = s • e • x\• r 0

31

Hierin issdeomtrek van detunneldoorsnede (26m),x\ deviscositeit enT 0de
schuifspanningssnelheid ( s ) _ 1 . D u s :
r o = f1 •v •V • O A / (2 •s • v)
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Voor demeting tijdens het spitsuur wordt r o ongeveer 49.000(s)~'ende meting
midden in de nacht met 150 auto's/uur levert een T0 op van 1.900 (s) - '. Met
formule 14 kan nu een schatting worden gemaakt van de verhouding tussen
gradiënt en brownse coagulatie.

u* = (To/ py = a •f1• v• v • o A /sy

33

Dewrijvingswindsnelheid berekend metformule 33varieert voorde tunnelproevenvan 86cm/stot 17cm/sbijhetminimaleverkeersaanbod van 150auto's/uur.
De berekende waardes van de fysische parameters tijdens de proeven staan in
tabel 24.
Naast het geven van een schatting van de waarde van de bovengenoemde
parameters als energiedissipatie, wrijvingswindsnelheid en de snelheidsgradiënt
is het ook belangrijk een model te ontwikkelen dat het aerosolgedrag in de IJtunnel beschrijft. In dit model is de toestand zoals die tijdens een meetperiode
vanéénuurisvoorgekomen alseenstationaire situatiebeschouwd. Deafname in
concentratie ten gevolge van verversing, depositie en coagulatie wordt gelijk
gesteld aandetoenamedoordeemissievanhetverkeer.Degemeten concentratie
is een 'steady state' concentratie waarbij de toename en afname van deeltjes
elkaar in evenwicht houden. In figuur 16is een schema gegeven van het evenwichtsmbdel, dat Tunnel genoemd is. Dit model is geschikt om er nasst de
beschrijving vandeevenwichtsconcentratie indetunnelookdeineerste instantie
onbekende verkeersemissie aan te ontlenen. Het model werkt alsvolgt. Voor de
acht verschillende deeltjesgrootteklassen tussen 0,01 en 1um wordt de afname
van de concentratie ten gevolge van de onderlinge coagulatie binnen iedere
klasse en de coagulatie in de respectievelijke grootteklassen met een grotere
diameter achtereenvolgens uitgerekend gedurende één seconde. Tevens wordt
per deeltjesklasse de depositie tegen de wand per seconde berekend. Aangezien
het een stationaire situatie betreft, is de afname ten gevolge van de verversing
evengroot alsdetoename vandeverkeersemissie. Daarnaast moetervoor iedere
grootteklasse nog een andere factor berekend worden om de coagulatie en
depositie tecompenseren. Na iedere cyclus van even zovele berekeningen alsde
verblijftijd lang is, kan de betreffende berekende evenwichtsconcentratie gebruikt worden alsinvoerparameter voor eenhernieuwde schatting van de factoren waarmee de verkeersemissie verhoogd moet worden om de coagulatie en
depositieverliezen te compenseren. Wanneer na een n aantal cyclussen de berekendeevenwichtsconcentratie endegemeten evenwichtsconcentratie met elkaar
overeenstemmen (Cj,t = Cev),iseen model verkregen dat op ieder tijdstip tussen
deverblijftijd van nul en t seconden de evenwichtsconcentratie beschrijft. Bijde
berekeningen metTunnel bleken 17cyclussen voldoende tezijn. De concentratie
vandeeltjes ineenbepaaldegrootteklassedieindetunnelzouheersenwanneerer
geen coagulatie en depositie zou zijn isuit het model eenvoudig af te leiden:

C = Cev + t • E (C ev - Cj,t) / 1

34

j= i
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leganda:

i

=tijdstap(1seconde)
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FIG. 16. Stroomschema van het model Tunnel, voor het berekenen van de voor depositie en
coagulatie gecorrigeerde concentratie uit de gemeten evenwichtsconcentratie.
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DoordebinnenstecirkelinhetmodelTunnelinfiguur 16inomgekeerde richting
gedurende één seconde te volgen kunnen met behulp van de emissieschattingen
inhoofdstuk achtdecoagulatiesnelheden ofdepositiesnelheden geschat worden.
Dit wordt in 8.4.2.1.nog verder uitgewerkt.

8.3. OPSTELLING

Allereerst volgtenigeinformatie overdeIJ-tunnel.Hetiseenin 1968geopende
tunnel voor snelverkeer, diehet centrum van Amsterdam onder het IJ door met
Amsterdam-Noord verbindt. Hetnoord-enzuidverkeer heeft elkdebeschikking
over een aparte koker zoals in figuur 17te zien is. In iedere koker liggen twee
rijstroken meteenbreedtevan 3,5m.Detotalelengtevandetunnelis 1039meter
en het oppervlak van de dwarsdoorsnede van één koker is 38 m 2 . De tunnel is
uitgevoerd met eendwarsventilatiesysteem. Door de openingen naast de rijbaan
- nummer 3in figuur 17- wordt van boven het IJ aangezogen lucht de tunnel
ingeblazen, dit is de zogenaamde 'pers'. Via openingen onder het inspectiepad
nummer 4 in figuur 17, wordt de lucht uit de tunnel weer afgevoerd, dit wordt
ook wel 'zuig' genoemd. Wanneer de ventilatie steeds op het normale niveau
draait en dit was gedurende de metingen het geval, bedraagt deze volgens de
opgave van defabrikant in sectietwee 135m 3 /s. De tunnel isnamelijk ingedeeld
in drie secties van 346 meter lengte. De zuidelijke sectie is één genoemd en de
noordelijke drie,zodat decentrale sectieonderhet IJ tweeis.Er isgemeteninde
oostbuis twintig meter voorbij het diepste punt insectietwee. Voor aanvullende
informatie betreffende de IJ-tunnel wordt verwezen naar JANSEN en BARDET
(z.j.). Degemiddelde snelheid waarmee indetunnel gereden wordt is80kilometerperuurendeverkeersintensiteit varieertvan 100tot ruim4000voertuigen per
uur. Het meetpunt isinde oostbuis gesitueerd omdat daarin tijdens het spitsuur
minder verkeersopstoppingen plaatsvinden dan inde westbuis waar het verkeer
somsinhet centrum vastloopt. De monsternamevond plaats op het bordes van
het inspectiepad, dat een hoogtevan 1,2 meter ten opzichte van derijbaan heeft.
De eigenlijke meetapparatuur stond in de werkkoker opgesteld (nummer 5 in

FIG. 17. Dwarsdoorsnede van de U-tunnel.
96

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 80-1(1980)

12.

FIG. 18. Schema meetopstelling in de IJ-tunnel.
1. pomp
2. droge gasmeter
3. recorder
4. automatische condensatie kernen teller
5. elektrische verdelings analysator
6. verdunnings filter

7.
8.
9.
10.
11.
12.

data verwerkings apparatuur
radioactieve bron
gas monster flessen
vleugelrad anemometer
filterhouder
oostbuis ij-tunnel

figuur 17).In figuur 18staat een schematisch overzicht van demeetopstelling in
de IJ-tunnel. De gebruikte apparatuur is grotendeels dezelfde als in hoofdstuk
zevenisbeschreven bijdewegproeven inVeenendaal.Voorzover ersprake isvan
verschillen zullen deze hier genoemd worden.
De aerosolmetingen zijn simultaan verricht met een electrische verdelings
analysator en een geautomatiseerde condensatie kernen teller (Gardner, serienummer 1225).Voordemetingishetaerosolvanwegedehogeconcentratie inde
tunnelineenbekendeverhoudingverdund(41,1:1)meteenGelman membraanfilter en een kritisch capillair op de manier zoals door WHITBY, LIU, e.a., (1972)
beschreven is.Gedurende één meetcyclusvan eenuur zijn 27 deeltjesgrootteverdelingen met de electrische verdelings analysator en 40à 47met de geautomatiseerdecondensatie kernen telleruitgevoerd. Inperstweeoost zijn meteen andere
condensatie kernen teller(Gardner, serienummer 1146) voorbelastingsmetingen
van het totaal deeltjesaantal uitgevoerd. Verder isdaarin ook de voorbelasting
aan lood en zwavelhexafluoride bepaald. In de monstername flessen voor het
tracergas ishet dubbele capillair vervangen door één enkel om de uitstroomtijd
ruim boven het uur te brengen. De windsnelheid in de tunnel is alleen in de
langsrichting(dus met de verkeerstroom mee) gemeten met een vleugelrad anemometer (Lambrecht, 1468T/401929) met een recorderaansluiting, zodat het
verloop van de windsnelheid gedurende de totale meting geregistreerd kon
worden.
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8.4. RESULTATEN

8.4.1. Verspreiding
De resultaten van demetingen van de relevanteparameters inverband met de
verspreiding in de tunnel staan vermeld in tabel 23. Uit het verband tussen de
langswindsnelheid en de tracergasconcentratie isvia lineaire regressiede tracergasconcentratie te schatten alsde langswindsnelheid nul zou zijn. Dit blijkt een
concentratie van 95 ug/m 3 tezijn. Alsde verversing ten gevolge van het tunnelventilatiesysteem ophetmeetpunt gelijk zouzijn aandeopgegeven 135m 3 /smag
daarbij eentracergasconcentratie van 37ug/m 3 verwacht worden.Opgrond van
de schatting van een concentratie van 95ug/m 3 met alleen de tunnelventilatie is
het debiet van de dwarsventilatie op het meetpunt ongeveer 53 m 3 /s. Door de
tracergasconcentratie bij een langswind van 0,0 m/s te delen door de gemeten
tracergasconcentratie wordt de ventilatiefactor verkregen. Bij grote autodichtheden tijdens de spits blijken de langsrijdende auto's te zorgen voor een bijna
driemaal zogrote ventilatie op het meetpunt alsdepompen van de luchtverversingsinstallatie in de IJ-tunnel. Terwijl bij 150auto's per uur de langsventilatie
slechts enkele tientallen procenten van de dwarsventilatie bedraagt. De verblijftijd dieintabel23wordt gepresenteerd isbepaald door deverblijftijd zonder
langsventilatie van 250seconden, namelijk hetquotiënt vandeinhoud van sectie
twee oost van 13202 m 3 en de verversing van 53 m 3 /s, te delen door de
ventilatiefactor.
In een aantal van de in de literatuur genoemde tunnelmetingen wordt geen
melding gemaakt van een door het verkeer geïndiceerde langsventilatie. Over
deze langsventilatie is ook op grond van theoretische overwegingen weinig te
zeggen omdat de resulterende waarde sterk afhangt van het oppervlak van de
tunnel, de sterkte van de dwarsventilatie, de vorm van de in- en uitgang, de
liggingvandetunnelinhetlandschapennogallerleianderefactoren. PURSALLen
KING (1976) geven aan dat de langswindsnelheid een lineaire functie is van de
snelheid van het voorbijrijdende verkeer. UKEGUCHI, OKAMOTO, e.a., (1977)
geveneen gemiddelde langswindsnelheid indrie tunnels van 5,8m/s. Aangezien
de dwarsventilatie een belemmering vormt voor het volledig tot ontwikkeling
komen van delangswind hoeven delageregemeten langswindsnelheden indeIJTABEL 23. Parameters dieverband houden met de verspreiding in de IJ-tunnel.
meting
nummer

1
2
3
4
5
6

98

aanvangstijdstip
meting

verkeersaanbod
auto's/uur

concentr.
tracergas
ug/m3

langswind
snelheid
m/s

ventilatie
factor

gemiddelde
verblijftijd
s

17.00
19.00
0.00
2.00
4.00
6.00

3948
1600
890
473
149
191

24,76
28,14
49,87
55,67
75,40
70,78

3,12
2,65
2,05
1,46
0,82
1,23

3,84
3,38
1,91
1,71
1,26
1,34

65
74
131
146
198
186
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tunnel geen verbazing tewekken. Door ISRAELen WHANG (1975)wordt geschat
dat delangswind een extra ventilatie geeft van ongeveer 20%.Dit lijkt gezien de
waardesvan deventilatiefactor intabel 23aandelagekant. Hierop wordt in8.5.
nog ingegaan.
Een anderebevestigingvandegrootteordevandegevonden ventilatiefactoren
istevindenuiteerdere loodmetingen indeU-tunnel ( D E HARTOG, 1978).Bijeen
toenamevanhettotaalaantalauto'smetongeveereenfactor 20namdeloodconcentratieslechtsmeteenfactor 3 à4toe.Tijdensdespitsurenzijn deloodconcentraties door de grote langsventilatie duidelijk onderschat. Wanneer rekening
gehouden wordt met een ventilatiefactor van 3,8 tijdens de spits, dan geeft een
verhoging van het totaal aantal auto's met een factor 20 een verhoging van de
loodconcentratie meteenfactor 12à 16.Doordat geensimultane voorbelastingsmetingen zijn gedaan door D E HARTOG (1978) valt deze factor lager uit dan 20.
Tijdens beide metingen in het onderhavige onderzoek, waarin het verkeersaanbod lager was dan 200 auto's/uur was de voorbelasting 18% en 5 1 % van de
gemeten loodconcentratie in detunnel. Alsook met een dergelijke fractie voorbelasting rekening wordt gehouden, geeft een verhoging van het aantal auto's
meteen factor 20een vergroting van deloodconcentratie meteenfactor 16à30.
Door rekening te houden met de ventilatiefactor ontstaat een reëlere beschrijving van de situatie in de U-tunnel. Als conclusie kan gesteld worden dat de
langswind, veroorzaakt door het langsrazende verkeer een niet te verwaarlozen
invloed heeft op de concentraties inde tunnel.
8.4.2. Aerosolen
De deeltjesgrootteverdelingen die in de U-tunnel gemeten zijn (bijlage 10)
vormen zoals reeds eerder is uiteengezet een evenwichtsconcentratie. Bij de
beschouwing van dit evenwicht zijn verschillende fysische processen van belang
diein8.2.reedsaandeordezijngeweest.Demetformules 32,34en35berekende
parameters voor de omstandigheden waaronder de tunnelproeven gedaan zijn,
staan in tabel 24.
8.4.2.1. S c h a t t i n g snelheid van c o a g u l a t i e
Wanneer deemissies inaantallen deeltjes per afgelegde kilometer, tabel 12uit
TABEL 24. Berekende parameters van de fysische omstandigheden tijdens de tunnelproeven.
meting
nummer

1
2
3
4
5
6

verkeersaanbod
auto's/uur

energiedissipatie8
cm 2 /s 3

wrijvingswindsnelheid
u* cm/s

snelheidsgradiënt
aan de wand r„
(s)" 1

3948
1600
890
473
149
191

111700
45300
25200
13400
4200
5400

86
55
41
30
17
19

49500
20100
11200
5900
1900
2400
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hoofdstuk zeven, gebruikt worden als invoergegeven kan uit de gemeten evenwichtsconcentratie in de tunnel de snelheid van de verwijderingsprocessen geschat worden. Voor de berekening van de coagulatieconstante is het noodzakelijk uitdeemissiedeconcentratie te berekenen dieer inde IJ-tunnel onder de
gegeven omstandigheden zou heersen wanneer geenvande verwijderingsmechanismen behalve de dispersie actief zijn. Uit het verschil tussen deze concentratie
en de evenwichtsconcentratie kan gehaald worden hoeveel deeltjes en in welke
grootteklassen per seconde verloren gaan ten gevolge van depositie en coagulatie. Als het verlies door depositie bekend is kan uit het verlies ten gevolge van
coagulatie de grootte van de coagulatieconstante per deeltjesklasse berekend
worden. Deverhouding vandecoagulatieconstanten vandeeltjes uitéén bepaalde grootteklasse met de andere grotere deeltjesklassen moet voor deze berekening bekend zijn. Afhankelijk van de schatting van de coagulatieconstante
volgens de theorie van Davies of van Fuchs zijn deze verhoudingen gelijk genomenaandeberekende verhoudingmet formule 12of 10.Uitdeberekening komt
dusdecoagulatieconstante tussen deeltjes binnen één grootteklasse als resultaat
te voorschijn. Voor de deeltjes in alle acht grootteklassen tussen 0,01 en 1urn
wordt deze onderlinge coagulatieconstante uitgerekend onafhankelijk van de
waarde van de coagulatieconstante van andere deeltjes. Hierdoor kan het verband tussen oplopende Knudsengetallen (afnemende diameters) en toenemende
coagulatieconstanten door de fluctuaties in de meetresultaten minder duidelijk
worden.
Bij de bovenbeschreven berekening zijn zowel de depositie als de coagulatie
van belang. Aangezien deze beiden in wezen onbekende parameters zijn, kan
slechts één van beide berekend worden als er voor de andere een theoretisch
verwachttewaardewordt aangenomen. Uitdeintabel29gepresenteerde berekeningen met hetmodel tunnel blijkt dat decoagulatieeengrotereinvloed heeft op
de afname in deeltjesaantallen kleiner dan 0,1 urn dan de depositie zodat de
coagulatie het beste uit de metingen geschat kan worden. Een tweede reden om
met name tetrachten decoagulatieconstante teberekenen isdediscussiedie vrij
recent op gang gekomen is over dejuiste waarde van deze grootheid, terwijl de
depositie van deeltjes van 0,01 tot 0,1 urn uit een turbulente stroming onder
invloed van diffusie theoretisch minder omstreden is.Met behulp van de formules van DAVIES (1966) en op de manier zoals in 2.6.3. beschreven is, zijn de
TABEL 25. Theoretisch verwachte depositiesnelheden in cm/s in de U-tunnel.
diameter in um
meting nr.

0,750

0,422

0,237

0,133

0,075

0,042

0,024

0,013

1
2
3
4
5
6

0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00

0,03
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00

0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

0,07
0,04
0,03
0,02
0.01
0,01

0,14
0,09
0,06
0,04
0,02
0,03

0,30
0,19
0,12
0,08
0,05
0,05

0,65
0,41
0,27
0,16
0,11
0,12

100
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10-

10.0
Knudsen getal
Knudsen number
FIG. 19. De coagulatieconstante in cm 3 /s uitgezet tegen het Knudsengetal. (quotiënt van vrijeweg
lengte en straal). Figuur ontleend Davies (1979).
coagulatiesnelheid met formule 11 (Davies)
coagulatiesnelheid met formule 9 (Fuchs)
A Rooker en Davies (1979)
x Mercer en Tillery (1971)
+ Devir(1963)
_• Nolan en Kennan (1949)
© Wagner en Kerker (1977)
'•;) Chatterjee, Kerker en Cooke (1975)
• Quon(1964)
V Gillespie en Langstroth (1951, 1952)
• Fuchs en Sutugin (1965)
A Coagulatiesnelheid in IJ-tunnel berekend met emissie Wageningen
T Coagulatiesnelheid in U-tunnel berekend met emissie veenendaal

theoretisch verwachte depositiesnelheden berekend die bij de schatting van de
coagulatieconstante gebruikt zijn. De theoretisch minder nauwkeurig te
beschrijven depositie onder invloed van impactie, traagheid en sedimentatie
voor de deeltjes van 0,1 tot 1um heeft op de berekening van de coagulatieconstante van de deeltjes kleiner dan 0,1 um geen invloed.
Aandehand vandegegevensuittabel25kandecoagulatieconstante berekend
worden voordeverschillendemetingen indeU-tunnel.Geziendeonzekerheid in
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)
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deemissiegegevens enfluctuaties indegemeten concentraties ishet mogelijk dat
bij sommige metingen voor enkele grootteklassen een negatieve snelheid van
coagulatie gevonden worden, dus een toename van de deeltjesaantallen door
coagulatie.Ditisfysisch geziennietbestaanbaar. Dezeuitkomsten worden bijde
verdere bewerking niet meegenomen doordat per grootteklasse de geometrisch
gemiddelde coagulatiesnelheid voor de zes verschillende metingen in de tunnel
uitgerekend worden. Verder wordt alleen de coagulatiesnelheid van de deeltjes
kleiner dan 0,1 um gegeven, aangezien de grotere deeltjes zelfs onder de vrij
extreme omstandigheden indetunnel volgensdetheorienogvrijwelgeen onderlinge coagulatie vertonen.
Infiguur 19staandeberekendecoagulatieconstantenuitgezet ineenfiguur die
ontleend is aan DAVIES (1979). Hierin zijn bovendien de coagulatieconstanten
uitgezet zoalsdiedoor eengroot aantal onderzoekers gemeten zijn. Uit figuur 19
blijkt dat de gevonden snelheden van coagulatie in een vat van bijna 40000 m 3
met een verkeersaanbod tot 4000auto's per uur redelijk binnen de marge liggen
van de snelheden die door andere onderzoekers onder meer gecontroleerde
laboratoriumomstandigheden gemeten zijn. Zij liggenmetéénuitzondering ook
in de buurt van het door DAVIES (1979) afgeleide verband tussen de coagulatieconstante en het Knudsengetal.
TABEL 26. Het geometrische gemiddelde van decoagulatieconstantein cm 3 /s berekend met behulp
vandeinhoofdstuk 7geschatteemissiebijverschillendedepositiesnelheden. Hetgetaltussen haakjes
ishet percentage van de theoretisch verwachte coagulatieconstante volgens Davies (1979), formule
11.
diameter

coagulatiecon-

in |j,m

SLdlllC VUlgCIla

0,0133
0,0237
0,0422
0,0750

Davies

Bij de berekening gebruikte depositiesnelheid in cm/s
0,0

0,25 x waarde
tabel 25

Emissie van metingen in Wageningen
50,0 E-10
76,6 E-10
74,7 E-10
(149%)
(153%)
28,9 E-10
17,7 E-10
16,4 E-10
(57%)
(61%)
17,1 E-10
10,5 E-10

1x waarde
tabel 25

4x waarde
tabel 25

69,3 E-10
(139%)
12,1 E-10
(42%)

45,0 E-10
(90%)
3,2 E-10
(11%)

(-)

(-)

(-)

(-)

22,7 E-10
(215%)

19,8 E-10
(188%)

9,6 E-10
(91%)

0,5 E-10
(5%)

Emissie van metingen in Veenendaal
0,0133

50,0 E-10

0,0237

28,9 E-10

0,0422

17,1 E-10

0,0750

10,5 E-10
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84,6 E-10
(169%)
27,4 E-10
(95%)
43,8 E-10
(256%)

82,8 E-10
(166%)
26,1 E-10
(90%)
40,1 E-10
(235%)

54,3 E-ö
(155%)
12,0 E-10
(70%)
25.7 E-10
(140%)

77,4 E-10
(109%)
22,3 E-10
(42%)
23,9 E-10
(150%)

(-)

(-)

(-)

(-)
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TABEL 27. Invloed van een verandering met 10% van de gebruikte emissieschattingen op het
geometrisch gemiddelde van de coagulatieconstante. De coagulatieconstante is weergegeven als
percentagevandegeometrisch gemiddeldecoagulatieconstante, berekend metdeemissiesuit hoofdstuk zeven, in Wageningen en Veenendaal.
diameter in urn

0,133

0,075

0,042

0,024

0,013

emissie + 10%
emissie — 10%

132,4
57,9

-

142,3
56,5

136,2
62,5

116,1
83,9

Uittabel26blijkt datdeschattingvandecoagulatieconstante vandeeltjes van
0,01urnenook nogwelvan0,02umredelijk onafhankelijk isvandekeuzevande
depositiesnelheden. De coagulatieconstanten van deeltjes van 0,04 urn en 0,075
um zijn sterker afhankelijk van de keuze van de depositiesnelheden. Dit is ook
welverklaarbaar, want naarmate dedeeltjes groter worden ende afname van de
concentratie voor eengroter gedeeltedoor depositiebepaald wordt inplaats van
doorcoagulatie,wordtdeschattingvandecoagulatieconstante onbetrouwbaarder.Voor deeltjes van0,13urnisdegemiddelde afname tengevolgevan alleende
coagulatie0,4%. Dedepositiezorgt vooreenafname met 1,4°/0. Deafname inde
concentratiestengevolgevandecoagulatieishierdusdaniggering,datvoordeze
en voor grotere deeltjes geen coagulatieschattingen meer uitgevoerd kunnen
worden, aangezien de fout in de emissieschatting vele malen groter is dan de
afname ten gevolge van de coagulatie.
Ook uit tabel 27 blijkt dat aan de schatting van de coagulatiesnelheid van
deeltjes van 0,01 um het meeste gewicht kan worden toegekend, omdat ze het
minst door een verandering in de waarde van de emissie beïnvloed worden.
8.4.2.2. S c h a t t i n g van de emissie in de U - t u n n e l
Wanneer het verlies aan deeltjes ten gevolge van depositie en coagulatie
beschreven wordt op grond van hun theoretisch verwachte verwijderingssnelheden, kan met het in 8.2. beschreven model Tunnel de emissie aan deeltjes per
afgelegde kilometer per auto berekend worden. Bijdezeberekening isde waarde
van de depositiesnelheden uit tabel 25en de coagulatiesnelheid met formule 12
ingevoerd. De verkregen emissie wordt in tabel 28 gegeven.
In de tweede kolom van tabel 28 staat de berekende emissie wanneer geen
rekening wordt gehouden met de in de tunnel optredende verliezen ten gevolge
van depositie en coagulatie. In de vierde kolom wordt de emissie gegeven wanneer gecorrigeerd wordt voor de redelijkerwijs te verwachten depositie- en coagulatieverliezen met behulp van het model Tunnel.De hier gepresenteerde emissieschattingen wijken ietsafvan deeerder gepresenteerde (BURINGH, 1978,1979)
omdat in het model Tunnel de coagulatieconstanten van WALTER (1973) in
plaats van die van DAVIES (1979) zijn ingevoerd.
In tabel 29 wordt een overzicht gegeven van de invloed van de verschillende
verwijderingsmechanismen op de geschatte emissie. Daaruit blijkt dat zowel
coagulatie als depositie pas een rol gaan spelen van enige betekenis bij deeltjes
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen80-1(1980)
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TABEL 28. De gemiddelde emissie in deeltjes per afgelegde kilometer per auto en de variatiecoëfficiënt.
zonder rekening te houden met
depositie en coagulatie

met correctie voor depositie- en coagulatieverliezen met model Tunnel

gemiddelde

variatiecoëfficiënt

gemiddelde
coëfficiënt

0,750
0,422
0,237
0,133
0,075
0,042
0,024
0,013

3,90 E l i
1,83 E12
1,06 E13
5,64 E13
2,43 E14
3,93 E14
2,20 El5
1,60 E15

39%
35%
29%
22%
23%
22%
21%
52%

3,90 EU
1,83 E12
1,07 E13
5,73E13
2,53 E14
4,44 E14
3,75 E15
4,47 El5

39%
35%
28%
21%
22%
21%
19%
49%

N-totaal

4,52 E15

31%

8,99 El5

32%

diameter
in um

variatie-

van 0,13um en kleiner. Bij de kleinste deeltjesfractie zijn de coagulatieverliezen
dusdanig groot dat de invloed van de depositie als verwijderingsmechanisme
geringgeworden is.Dezetabel vormt een indirecte bevestiging van dein 8.4.2.1.
gemaakteopmerkingdat dejuistheid vandebepalingvande coagulatieconstante groter isnaarmate de diameter van de deeltjes afneemt. Een andere conclusie
dieuittabel 29tetrekken valtisdatdevergrotingvan decoagulatieconstante ten
gevolgevandeturbulenteengradiëntcoagulatieonderdegemeten omstandighedenindeIJ-tunnelvrijwel geenbetekenishebben. Dezeprocessen hebben slechts
TABEL29. Hetgemiddeldevandeberekendeemissieonderbepaaldeomstandigheden weergegevenals
percentagevandeemissievandebetreffende grootteklassezondercorrectievoordepositieverliezenen
coagulatieverliezen met het model Tunnel.
zonder
correcties

alleen
correctie
depositieverliezen*

0,750
0,422
0,237
0,133
0,075
0,042
0,024
0,013

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
101,4
102,1
104,6
106,8
118,8

100,0
100,0
100,0
100,4
101,6
104,8
122,2
141,9

100,0
100,0
100,0
101,8
103,7
109,4
131,7
160,6

100,0
100,0
100,0
100,4
102,1
108,4
160,2
259,4

100,0
100,0
100,0
101,8
104,1
112,9
169,7
279,4

N-totaal

100,0

111,8

126,2

138,1

187,4

199,6

diameter
in um

correctie
alleen
alleen
correctie
depositie
correctie
depositie
correctie
coagulatie én coagulatie coagulatie én coagulatie
volgens
volgens
volgens
volgens
Davies
Davies*
Fuchs
Fuchs*

*depositiesnelheid uit tabel 25.
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TABEL30. Deinvloed vandeverblijftijd opdeberekendeemissie.Het gemiddeldevande berekende
emissiebijdebetreffende verblijftijd isweergegeven alspercentage vandeemissievande betreffende
grootteklasse bij de gemiddelde verblijftijd. Coagulatieconstante van Davies, depositiesnelheid uit
tabel 25.
diameter
in urn

gemiddelde verblijftijd
minus standaardafwijking

gemiddelde
verblijftijd

gemiddelde verblijftijd
plus standaardafwijkinj

0,750
0,422
0,237
0,133
0,075
0,042
0,024
0,013

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
98,1
97,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,2
100,4
100,4
102,1
103,1

N-totaal

97,8

100,0

102,3

invloed opdecoagulatie van deeltjes groter dan 0,1urnzoalsook infiguur 5en6
tezienis.Voor dezedeeltjes isdecoagulatie alsverwijderingsmechanisme op de
emissieschatting echter dusdanig gering,dat verwaarlozing vandeturbulente en
gradiënt coagulatie daarop geen invloed zal hebben.
De invloed van de verblijftijd op de emissieschattingen kan met het model
Tunnel ook nog geëvalueerd worden. De schatting van tracergasconcentratie
zonder langswind iseen belangrijk invoergegeven voor de verblijftijd. Door de
standaardafwijking van de schatting van deze tracergasconcentratie inde berekeningvandeverblijftijd tebetrekkenisook despreiding indeverblijftijd aan te
geven. De invloed van de spreiding op de emissie iste zien in tabel 30.
Deinvloed van despreidingindeverblijftijd opdeberekendeemissieisgering
te noemen. Voor de kleinste deeltjesklasse bedraagt deze ongeveer 3%. Hieruit
kangeconcludeerd wordendateventuelefouten indebepalingvande verblijftijd
weinig invloed gehad zullen hebben op de uiteindelijke emissieberekeningen.
8.4.3. Lood
In tabel 31 is de loodemissie in mg/km per auto weergegeven zoals die uit
gemeten loodconcentraties en het geschatte percentage op benzine rijdende
auto's-is af te leiden.
Zoalsinhoofdstuk zeven alisuiteengezet, ligtdeloodemissie voor auto's met
een kruissnelheid van 72 kilometer per uur op 6,7 mg/km per auto en met een
TABEL 31. Berekende loodemissie in

U-tunnel in mg/km per auto.

1

2

zondercorrectievoor dispersie 1,25
met correctie voor dispersie
4,79

-

meting nummer

3

4

5,47 5,54
10,45 9,47
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5

6

5,65
7,12

5,31
8,90

gemiddeld variatie
coëfficiënt
4,64
8,15

41%
27%
105

kruissnelheid van 97 kilometer per uur op 11,7 mg/km per auto. Uit tabel 31
blijkt,dat degeschatteloodemissieheelredelijk overeenkomt metdeverwachte.
Hieruit kunnen tweeconclusiesgetrokken worden. Desimulatie vandeverspreiding van aerosolen met het tracergas zwavelhexafluoride is goed gelukt. Als
tweede conclusie kan gesteld worden, dat de omstandigheden onder in de IJtunnel nog redelijk goed overeenkomen met die op een vlakke weg.

8.5. DISCUSSIE

De vergelijking van de resultaten van de emissieberekeningen inde U-tunnel
endievandewegproeven zalin9.1.aandeordekomen. Nuwordendein 8.4.2.2.
berekende emissies vergeleken met uit de literatuur bekende. WHANG en ISRAEL
(1974)geven in Gordon (1974)de verversingvan de tunnel waar zijde metingen
hebben uitgevoerd en de verhoging van de concentraties door het verkeer.
Hieruit kan de emissie berekend worden als 8,1 El3 deeltjes per afgelegde
kilometer. WHANG en ISRAEL (1975) geven in GORDON, (1975) een verhouding
van de gemeten massa concentratie in g/m 3 en de deeltjes concentratie in
aantallen/m 3 , diehet dubbele isvan deverhouding, diedeauteurs voor dezelfde
metingen in 1974 geven. Uit de door de auteurs gegeven emissie van de totale
massa in g/km kan de emissie aan condensatiekernen in 1975 op 4,2 E14 per
afgelegde kilometer per auto berekend worden. Dit isduidelijk lager dan de in
hetonderhavigeonderzoek gemeten4,5E15endeberekende9,0E15per afgelegdekilometer per auto (zietabel 28).Aangezien demetingen van Whang en Israel
met een condensatiekernenteller zijn verricht, en die in het onderhavige onderzoek met een electrische verdelings analysator mag het totaal aantal deeltjes een
factor 2à 3verschillen. Zelfs met deze factoren blijft de meting van Whang en
Israel lager uitkomen. Een verklaring voor deze discrepantie kan liggen in het
feit, dat bij hun experimenten de langswind waarschijnlijk ook een rol heeft
gespeeld. Beidegenoemde auteurs schatten de invloed van de langsventilatie op
20% van de dwarsventilatie. Aangezien de dwarsventilatie in de Baltimore
Harbor tunnel kleiner isdan in de U-tunnel, namelijk 3,4E5 m 3 / k m u u r tegen
1,5E6 m 3 /kmuur, is de weerstand tegen het ontstaan van de langsventilatie
geringer dan in de U-tunnel. Gezien de invloed van de langsventilatie in de IJtunnel lijkt de schatting van 20% te laag.
Uitdemetingen van LARSEN en KONOPINSKI(1962)indeSumnertunnel blijkt,
dat 21% van hetlood uitdebenzinegeëmitteerd wordt bijeen kruissnelheid van
50km/uur. TER HAAR, LENANE, e.a., (1972) komt op een emissie van 12% bij 40
km/uur en 18% bij 72 km/uur. De emissie aan lood in de Sumner tunnel is
duidelijk hoger. Dit isook teverklaren uit het feit, dat indezetunnel het verkeer
opelkvan beiderijbaneneenandererichtinguitrijdt. Degevondenemissiewordt
dus voor de helft veroorzaakt door verkeer, dat afdaalt en voor de andere helft
door verkeer,dateenzwaardere belastingvandemotor vergtvanwegedehelling
van 4%. Zoals TER HAAR, LENANE, e.a., (1972) aangeven kan de emissie dan
factoren groter zijn.
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Hoeweluitdeloodmetingen reedsgeconcludeerd kan worden,datde omstandigheden op het meetpunt indeIJ-tunnelredelijk overeenkomen metde situatie
op een vlakke weg kan uit de metingen van ISRAEL en WHANG (1975) geconcludeerd worden, dat de emissies aan condensatiekernen relatief ongevoelig zijn
voordebelastingvandemotor. Dezeongevoeligheid vandeemissievan condensatiekernen blijkt bijvoorbeeld uit een toename van 20% ten opzichte van het
gemiddelde niveau op het laatste stijgende stuk van de tunnel. De emissie aan
stikstofoxiden, die sterk afhankelijk isvan de belasting van de motor, vertoont
op het stijgende stuk van de tunnel een toename met 100%. Op grond van
bovenstaande overwegingen kan besloten worden, dat de gevonden emissieschatting van submicrone deeltjes voor metingen in een tunnel representatief is
voor die op een vlakke weg door het open veld.
Doordat hettechnisch nietmogelijk wasomindeIJ-tunnel simultaan voorbelastingsmetingen met een electrische verdelings analysator uit te voeren, zullen
de berekende emissies van deeltjes in de buurt van 1 urn, enigszins overschat
worden. Aangezien dit effect moeilijk te kwantificeren is, moet het bij deze
opmerkingblijven.Voordedeeltjes van0,01umtot0,04urnisdevoorbelastingsconcentratie tussen de3%en 7% vandeindetunnelgemeten concentratie, zoals
uitdemetingen met decondensatiekernentellers vieloptemaken. De overschatting van de emissie tengevolge van het ontbreken van voorbelastingsmetingen
voor deeltjes met dergelijke diameters ligt in dezelfde grootte orde.
Tijdens de berekeningen met het model Tunnel wordt een fout gemaakt van
3,9% in de schatting van het aerosol-volume. Dit komt omdat het rekentechnisch ingewikkeld was om ook rekening te houden met het volume van de door
coagulatie verloren deeltjes. In werkelijkheid verandert de aerosolmassa tijdens
een proces van coagulatie niet.
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9. DISCUSSIE

9.1. EMISSIE VAN SUBMICRONE AEROSOLEN D O O R VERKEER

In tabel 32 is een overzicht gegeven van de emissie, zoals die uit de weg- en
tunnelproeven berekend zijn. Erwordt verwezen naar dehoofdstukken zevenen
acht voor een nadere uitwerking van deze berekening. Uit tabel 32 valt te
concluderen, dat de onder verschillende omstandigheden bepaalde emissiesheel
redelijk met elkaar overeenstemmen. Behalve voor een aantal grotere deeltjesklassen in de buurt van 1 urn liggen de verschillende schattingen binnen een
factor twee.Intabel 32isook tezien,datdevariatiecoëfficiënt bijde wegproeven
veel groter is - tot een factor zes - dan bij de tunnelproeven. Een van de
verklaringen daarvoor is,datdevoorbelasting bijdewegproeveneenveelgrotere
rolheeft gespeeld.Uittabel22blijkt, datdezevoordewegproeven bijde deeltjes
van 0,1 urn en groter varieerde van 70% tot 93%van de gemeten concentratie,
zodat deemissie berekend isuit slechts 30%tot 7% van degemeten deeltjesaantallen. Ondanks het feit, dat iedere meting het gemiddelde is van zes metingen
van de deeltjesgrootteverdeling kan de variatiecoëfficiënt oplopen tot 10% van
degemetenconcentratie metvoorbelasting. Hierdoor ontstaat eengrote fluctuatie in de geschatte emissies en hoeft een variatiecoëfficiënt boven 100% geen
verbazing te wekken. Gezien het feit, dat de concentraties, die tijdens de wegproeven gemeten zijn, eigenlijk alleen tegebruiken zijn alsbasisvoor deemissieschattingen,omdatdesnelhedenvandeverwijderingsprocessen tegeringzijn om
een meetbare invloed te hebben, zouden de wegproeven meer op een emissiebepaling gericht moeten zijn geweest. In deze opzet zou het voor de hand hebben
TABEL32. Verkeersemissiesindeeltjes perafgelegde kilometerpervoertuig,endevariatie coëfficiënt
in procenten.
diameter
in um

0,75

0,42

0,24

0,13

0,07

0,04

0,02

0,01

Ntotaal

emissies
wegproeven
Wageningen 17,9 E l l 6.54E12 2,53E13 7,78E13 2,15E14 2,30E14 2,85E15 5,17E15 8,56E15
wegproeven
Veenendaal
5,79 Eli 2,75E122,22 El3 8,83E13 1,89E14 4,41E14 3,51 E15 5,55El5 9,80E15
tunnelproeven 3,90E11 1,83 E12 1,07E13 5,73E13 2,53E14 4,44E14 3,75E15 4,47E15 8,99E15
variatie coëfficiënt
wegproeven
Wageningen
wegproeven
Veenendaal
tunnelproeven
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80

93

96

115

81

96

55

64

52

168
39

171
35

135
28

126
21

98
22

95
21

65
19

92
49

55
32
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gelegen om alleen vlak bij de weg metingen uit te voeren. De invloed van de
voorbelasting zoudanzokleinmogelijk geweestzijn endaarmee zoudevariatiecoëfficiënt van de emissieschattingen uit de wegproeven waarschijnlijk kleiner
geweest zijn. De voorbelasting indeIJ-tunnelisdoor de hogere concentraties in
detunnel relatief veellager dan langsdeweg.Zoals in 8.5.isaangegeven, wordt
in de U-tunnel de emissie van met name de grotere deeltjes weliswaar enigszins
overschat door het ontbreken van voorbelastingsmetingen. Een andere factor,
die invloed op de variatiecoëfficiënt gehad kan hebben, is het feit, dat de IJtunnel metingen opzichhetgeometrisch gemiddeldezijn van27metingen vande
deeltjesgrootteverdeling, terwijl de metingen van de wegproeven gebaseerd zijn
op zes of negen metingen. Hierdoor zal een deel van de fluctuaties in de tunnel
meer uitgemiddeld worden dan langs de weg.
Opgrondvanbovenstaande opmerkingen kangesteldworden,datalsemissieschatting voor de deeltjes groter dan 0,1 um het beste de uit de tunnelproeven
berekendeemissiesgebruikt kunnen worden.Defluctuatie indeschattingvande
emissievankleineredeeltjes metbehulpvandewegproeveniskleiner,zodat voor
deschattingvandeemissievandeeltjes kleinerdan0,1urnzoweldemetingen van
de wegproeven als de tunnelproeven gebruikt worden. De resulterende emissie
staatintabel 33.Devariatiecoëfficiënt looptopvan20%voordegrotere deeltjes
tot 70% voor de deeltjes van 0,01 urn.
Zoals reeds is aangegeven in tabel 10en figuur 15zijn de uit dit onderzoek
resulterende emissies, en ook die uit tabel 33, redelijk vergelijkbaar met de
emissies die uit de metingen van WHITBY, CLARK, e.a., (1975) berekend kunnen
worden. Uit tabel 10isteziendat ergeen overeenstemming ismet emissiemetingen aan auto's op een testbank. Reeds eerder is uiteengezet welke fysische
processen een rol spelen bij de meting van de deeltjesgrootteverdeling van de
aerosol emissie aan een auto en dat deze processen moeilijk kwantificeerbaar
zijn. De moeilijke meting van aerosolen direct aan de bron staat in tegenstelling
tot de meting van gasvormige componenten zoals bijvoorbeeld koolmonoxide,
waarvan deemissieaan de bron relatief gemakkelijk en ook correct bepaald kan
worden. Wanneer men uit emissiemetingen aan de bron de emissie van een
verkeersstroom af wil leiden, is een grote steekproef met eenjuiste stratificatie
van belang.Devoertuigen waaraan deemissiegemeten wordt, moeten representatief zijn voor het totale wagenpark, qua type en grootte van de auto's, qua
afstelling enonderhoud van demotor enqua hoeveelheid reedsverreden kilometers. Een emissieschatting van een wagenpark op grond van metingen aan een
testbank is dan ook niet eenvoudiger dan een aantal metingen langs een weg,
waaruit de emissie berekend kan worden. Een bijkomend voordeel van de
TABEL 33. Geschatte verkeersemissie indeeltjes per afgelegde kilometer per voertuig.
diameter
in um

0,75

0,42

0,24

0,13

0,07

0,04

0,02

0,01

Ntotaal

3,9 Eli

1,8 E12 1,1 E13 5,7 E13 2,2 E14 3,7 E14 3,4 E15 5,1 E15 9,1 El5
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emissiebepaling met de gekozen meetopzet ten opzichte van metingen op een
testbank is,datbijdegekozen opzetdeeventueelnogvlak nadeuitlaat optredende condensatie en coagulatie, die de deeltjesgrootteverdeling kunnen beïnvloeden, bijdeberekeningvandeemissieingecalculeerd worden. Voordereceptor is
het tamelijk onbelangrijk waar het geïnhaleerde aerosol precies gevormd is.
Vanuit beleidsoogpunt is het belangrijk om de emissiesterkte te kennen, die de
concentraties en deeltjesgrootten oplevert zoals die door de mens ingeademd
worden,vandaar dat inditonderzoek vooreenopdereceptor gerichte oriëntatie
gekozen is.

9.2. SNELHEDEN VAN COAGULATIE

In dit onderzoek is getracht om in situ met name de coagulatieconstante te
bepalen. De in dit onderzoek bepaalde snelheden leiden niet tot verwerping van
de theoretisch afgeleide waarde voor de coagulatieconstanten. Zoals uit figuur
19blijkt,komen degemeten waarden hetbestovereen metdedoor DAVIES(1979)
voorspelde curve voor de snelheid van coagulatie voor monodisperse deeltjes.
Zoals in 8.4.2.1. isuiteengezet, kan de meeste waarde worden toegekend aan de
berekende coagulatieconstante van deeltjes van 0,013 urn. Op grond van de
tunnel- en wegproeven kan een voorkeur voor de theorie van DAVIES (1979)
boven dievan FUCHS (1964)uitgesproken worden. Uit de vergelijking tussen de
onder geconditioneerde laboratorium omstandigheden gemeten coagulatieconstanten, dat wil zeggen alle overige punten in figuur 19,en de in situ bepaalde
coagulatieconstanten, blijkt dat dezebeiden - overeenkomstig de verwachting redelijk met elkaar overeenkomen.
Alsrekenexcercitie ishetnuttigdeinvloed vancoagulatie ophet verkeersaerosol bij de gevonden emissie van ongeveer 1 E16deeltjes/km na te gaan. Aangezien de uitlaatgasemissie volgens SCHWANECKE (1975) 0,5 m 3 per afgelegde km
bedraagt, wordt per meter 0,5 dm 3 geëmiteerd, dit komt neer op 1El3 deeltjes
per afgelegde meter. Deconcentratie inhet uitlaatgas isdan 2ElO/cm3.De auto
wordt verondersteld 80 km/uur te rijden, zodat 1meter in 0,05 seconde wordt
afgelegd. Gesteld wordt dat dezonevan turbulente opmenging 5m 3 omvat per
afgelegde meter weg. Dit lijkt eenreëele ondergrens geziendeemissiehoogte van
2,3 m, die in 7.5.1.3. besproken is. Na de opmenging door de mechanische
turbulentie ontstaat dan eenconcentratievan 2E6/cm3. Hiernazaldoor verdunning ten gevolge van de atmosferische turbulentie deconcentratie snel afnemen.
Wanneer deze concentratie van 2 E6/cm 3 gedurende 1seconde coaguleert kan
met formule 8 en uitgaande van een coagulatie constante van 35.E-10 cm 3 /5*
uitgerekend worden (35.E-10 x 4.E12.1) dat 1,4 E4 deeltjes gecoaguleerd zijn
percm 3 , hetgeen neerkomt op0,7% van deemissie.In dit rekenvoorbeeld isvan
een windsnelheid van 2 m/s en een verkeersaanbod van 1auto/seconde uitgegaan. Aangezien het verkeersaanbod onder de experimentele omstandigheden

110

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen80-1 (1980)

veel geringer was, de windsnelheid dikwijls groter en een lagere concentratie in
formule 8kwadratisch doorwerkt,zaldeinvloed vancoagulatie veelkleiner zijn.
Dezebevindingisinovereenstemmingmetdeintabel21gepresenteerde getallen.
In hetonderhavige onderzoek isop20mafstand van eenwegmeteen condensatiekernenteller nooit een concentratie gemeten boven 1E5/cm 3 . In 1 seconde
gaan bij dezeconcentratie, uitgaande van een K0 van 35E-10cm 3 /s, 35 deeltjes
door coagulatie per cm 3 verloren, hetgeen zou neerkomen op 0,035% van de
emissie. Op grotere afstanden zijn de verdunningen nog groter en worden de
coagulatie verliezen navenant kleiner.
In de literatuur is één keer eerder sprake van de bepaling van de coagulatie
constantesuitinsitumetingen. WHITBY, CLARK,e.a., (1975)hebbenuit metingen
langs de 'Harbor Freeway' in Los Angeles, met vergelijkbare verblijftijden als
tijdens de wegproeven, een waarde van de coagulatieconstante berekend. De
auteurs berekenen decoagulatie constante alsdereciproke van het produkt van
deeltjesconcentratie en verblijftijd (N • t ) _ 1 . Zij rapporteren dat de coagulatieconstante 46E-10cm 3 /s isvoor één van hun zes metingen. Wanneer de geometrisch gemiddelde coagulatieconstante van alle zes metingen bepaald wordt op
de manier van Whitby c.s., dan wordt deze 120E-10 cm 3 /s. Dit is aanmerkelijk
hoger dan de eerder door Whitby c.s. gerapporteerde waarde omdat de auteurs
bij hun berekening een factor twee over het hoofd gezien hebben. (Dit laatste
komt bij coagulatie verrekeningen vaker voor, zie DAVIES, 1979). Deze waarde
van 120E-10cm 3 /sisgroterdan depolydispersecoagulatiecoëfficiënt op grond
vandetheorie van Daviesenformule 12,dieop 30à40E-10cm 3 /sberekend kan
worden*. Voor het rekenkundig gemak wordt verder een waarde van 35 E-10
cm 3 /s aangenomen.
Op dezeberekening door Whitby c.s.vandecoagulatieconstante als(N • t)~ 1
isomtweeredenenkritiekteleveren.Indeeersteplaatscorrigerendeauteursniet
voor de verspreiding. Daardoor wordt een lagere concentratie bij een langere
verblijftijd ten gevolgevaneengroteredispersieten onrechte aangezien voor het
gevolg van de coagulatie. Dit leidt tot een overschatting van de coagulatieconstante. Verder houdt de berekening van Whitby c.s. verwaarlozing in van de
depositieverliezen. Ook ditleidt tot eenoverschatting vande coagulatieconstante wanneer deze uit de gemeten concentratie wordt afgeleid.
Het tweede kritiekpunt is van meer theoretische aard. Het is gebruikelijk om
het produkt (N • t ) " 1 constant te beschouwen (zie bijvoorbeeld FUCHS, 1964).
*noot: Immersvoorcoagulatiegeldt:AN = K<, •N 2 •t.Alsuitgegaan wordt, alsrekenvoorbeeld om
de K0 te berekenen, van een verkeersaerosol van 1E5/cm3, waarbij de deeltjesgrootteverdeling de
verhoudingvolgtuittabel 33(5 :3,4 : 0,37 : 0,22)voordeverhoudingvandedeeltjesconcentratie van
deeltjes met diameters van 0,01 urn :0,02 urn :0,04 um :0,07 um, kan het verlies aan deeltjes ten
gevolgevancoagulatie gedurende 1 seconde berekend worden. Uitdit verliesANende concentratie
Nkandan K„berekend worden (K„= AN/N 2 ). Hetverliesaandeeltjes van0,01 umperseconde door
coagulatie metdeeigen endriegrotere klassen isrespectievelijk 15,47 + 9,70 + 1,32 + 1,17 deeltjes
percm 3 .Voor0,02urnisdit respectievelijk 4,13 + 0,42 + 0,31deeltjes/cm3 s.Voor0,04umen 0,07
umwordt dit verlies respectievelijk 0,03 + 0,016/cm 3 sen 0.006/cm 3 s. Zodat van het totale aerosol
van 1 E5/cm 3 32,6deeltjes/cm3 sverloren zijn. De polydisperse coagulatie constante K„wordt dan
32,6 E-10 cm 3 /s.
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FIG. 20. Deeltjes concentratie
(N) van monodispers coagulerend aerosol uitgezet tegen
verblijftijd t in seconden, K 0
= 62,5 E - 10cm 3 /s.

N U10')

8-x

2H
1
O
O 1

15
verblijftijd t (s)

Zoalsinfiguur 20tezien is,isditnietgeheeljuist. Bijfiguur 20isvoor het gemak
aangenomen dat coagulatie de deeltjesgrootteverdeling niet beïnvloedt. Het
produkt(N t ) _ 1 isvoordeaangegeven punten eerst oo,dan2,5E-8,1,7 E-8,1,4
E-8 en 1,33 E-8 en nadert met lange verblijftijden 1,25 E-8. In figuur 20 is
uitgegaan van een K0van 62,5E-10cm 3 /s. Wanneer '/N tegen twordt uitgezet,
zoalsinfiguur21 isgedaan,levertditeenrechtelijnopdienietdoorde oorsprong
gaat (de asafsnede is altijd '/N 0 ). Als nu decoalgulatieconstante bepaald wordt
uit de helling van de verkregen rechte 1/'N tegen t, is de coagulatieconstante
theoretischjuistbepaald.Indiendecoagulatieconstante echter bepaald wordt op
de manier van Whitby c.s. met (N • t ) " 1 interfereert het feit dat (N • t ) " 1 niet
constant is.
Dit probleem kan omzeild worden op de volgende wijze.Wanneer */N wordt
uitgezet tegen 9, de tijd die de concentratie N nodig heeft om tot de helft af te

0 1

15
verblijftijd t ( s )
halveringstijd * ( s )

FIG. 21. Reciproke van de deeltjesconcentratie (l/N), uit figuur 20 uitgezet tegen:
de verblijftijd t in seconden
de halveringstijd 9 in seconden
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nemen (halveringstijd), is(N • 9)~ 1 constant voor allewaarden van N. Grafisch
is dit in figuur 21 uitgezet. Het is een andere lijn, dan de eerder berekende, die
door de oorsprong heen loopt en een afstand 90isopgeschoven inde x-richting.
Hierbij is90dehalveringstijd voordeoorspronkelijke concentratie N„.De relatie
tussen halveringstijd en verblijftijd is:
9 = t + 90

35

Depunten uit figuur 20leveren nu allen een produkt (N • 9) _ 1op van 1,25E-8
cm 3 /s hetgeen tweemaal de K0 van 62,5 E-10 cm 3 /s is. Het is duidelijk dat bij
lange verblijftijden en insystemen met hogeconcentraties en daardoor kleine9 0
hetsubtieleverschildat metformule 35beschrevenwordt,geenrolvan betekenis
meer speelt. Net als bij de berekening van de coagulatieconstante met (N •t)~ 1
geldt ook nu de voorwaarde dat het om een afgesloten systeem moet gaan.
Wanneer aangenomen wordt zoalsWhitbyc.s.doen dat deverspreidingvan het
aerosolvandesnelweg,tebeschrijven ismeteendoosmodel, dan iserin principe
sprake van een afgesloten systeem. Aangezien op de Harbor freeway ongeveer
3,5auto'sper secondepasseerdentijdensdemetingenvanWhitbyc.s.kan ervan
uitgegaan worden dat concentraties na deemissieongeveer 7E6/cm 3 zijn (bij de
rekenexercitie oppagina 104is2E6/cm3 berekend bij een frekwentie van 1auto
per seconde). Met een K„ van 35 E-10 cm 3 /s kan berekend worden dat 90
ongeveer 20 seconden is.Hiermee iseen betere schatting van de coagulatieconstante mogelijk met {N • (t + 90)}~'. De berekende coagulatieconstante wordt
dan ongeveer 90 E-10 cm 3 /s. De resterende discrepantie tussen de theoretisch
verwachtecoagulatieconstante van 35E-10cm 3 /sendezojuist berekende waardemoet geweten worden aan de atmosferische verspreiding endedepositie. Het
feit dat de berekende coagulatieconstante hoger uitvalt dan verwacht kan wordengeeft aandat hetdoosmodeldatWhitbyc.s.gebruikt hebben omdeverspreiding mee te beschrijven niet opgaat.
Een verder experimentele verificatie door middel van veldmetingen van de
coagulatiesnelheid en met name ook de depositiesnelheid van submicrone deeltjes zijn zeker opzijn plaats,gezien degrote onzekerheidsmarge inde berekende
parameters.

9.3. ERVARING MET DE MEETAPPARATUUR

De controle, die op de werking van de electrische verdelings analysator is
uitgevoerd en de vergelijking van de metingen met een condensatiekernenteller
leveren zoals uit figuur 10 blijkt een redelijke overeenstemming op. Zoals in
5.2.1. en 5.3. al is uiteengezet, wordt het verschil in de aanwijzing van de
electrische verdelings analysator en de condensatiekernenteller met name door
de ondergrens van de condensatiekernenteller veroorzaakt. Eén van de punten,
dievangrootbelangisbijhetwerkenmeteenelectrischeverdelingsanalysator is
de regelmatige reiniging van de isolator van het electrometer filter.
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In 5.1.2.1. isalingegaan op de reproduceerbaarheid van de electrische verdelings analysator. Deze is te verbeteren door van de metingen de geometrische
gemiddelde stroomsterkte te berekenen van een aantal complete series deeltjesgrootteverdelingen. Uit bijvoorbeeld demetingen gerapporteerd intabel 6, blijkt
dat het verloop in de calibratie van het instrument gering is. De electrische
verdelings analysator is bij uitstek geschikt voor aerosolonderzoek in het veld.
Het is tijdens deze proeven niet buiten werking geweest vanwege technische
mankementen. De verwerking van degegevensmoet na afloop van de metingen
gebeuren. Hiervoor is wel dataverwerkingsapparatuur en een kleine computer
vereist.
In het voor het aerosolgedrag zo interessante gebied van deeltjes met een
diameter van 0,02 um en kleiner is de werking van de electrische verdelings
analysator minder goed dan in het gebied tussen 0,5 en 0,05 um. De ondergrens
van dit instrument moet bij veldonderzoek op0,01 umgesteld worden. Uit tabel
5blijkt, dat de standaard afwijking van dedeeltjes van 0,013um bijeen geometrischgemiddeldevanzesmetingen nogaltijd 15% is.Hieruit volgt,dat vooreen
betrouwbare meting van het verschil tussen tweeconcentraties er toch minstens
eenverschilnodigis,dateenveelvoudvandezestandaard deviatiebedraagt. Dit
geldtzekerwanneer erbij atmosferische metingen sprake isvaneen bepaald niet
teverwaarlozen voorbelasting. Geziendegemetenconcentraties ende verblijftijden bij de wegproeven ishet logisch,dat opgrond van dezegegevensde afname
tengevolge van atmosferische verwijderingsprocessen bij de wegproeven niet
duidelijk van de 'ruis' is te onderscheiden. Door het bepalen van de gemeten
stroomsterktes als geometrisch gemiddelde over zesmetingen was het mogelijk
de fluctuaties beter uit te middelen.
Zoals in 4.3.1. isuiteengezet, wordt de concentratie van deeltjes van 0,04 urn
onderschat. Aangezien de gemeten concentraties bij de weg- en tunnelproeven
onderling vergeleken worden en een calibratie met een ander apparaat dat de
deeltjesgrootte classificeert onmogelijk is,isdezeonderschatting voorhet onderhavige onderzoek niet zo belangrijk. Met behulp van het door Liu, Pui en
KAPADIA (1976) en Liu en KAPADIA (1977) gegeven computer programma kan
voordenietidealeresponsgecorrigeerd worden.Omin 5.1.genoemderedenenis
van het gebruik van dit programma afgezien bij deuitwerking van de meetgegevens. Voor belangstellenden isde berekende emissie uit tabel 32 teruggerekend
TABEL 34. Emissieindeeltjes per afgelegde kilometer pervoertuig, metcorrecties voor deniet ideale
responsmatrix.
diameter
in u.m

0,75

0,42

0,24,

0,13

0,07

0,04

0,02

0,01

Ntotaal

wegproeven
Wageningen 14,5 E l l 7,95E12 3,30E13 6,94E13 2.00E14 4,69E142,77E15 4,78E15 8.32E15
wegproeven
Veenendaal
2.66E11 2,72E122,77El37,77fel3 1.87E14 8.94E14 3.33E15 5,04E159,56E15
tunnelproeven 2,24feil 1.92E12 1.29E13 4,03E13 2,40E14 9,40E14 3,47E15 3,75E15 8.46E15
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naar de bijbehorende stroomsterktes. Met behulp van het genoemde computerprogramma zijn de stroomsterktes omgerekend tot een bimodale verdeling.
Deze isweer teruggerekend naar een emissie, zietabel 34.
Uiteenvergelijking vantabel 34en32blijkt,dateigenlijk alleendeemissievan
deeltjes van 0,75 en 0,04 urn noemenswaard beïnvloed wordt. Mede gezien de
relatief geringe invloed op de berekende emissies kan het computerprogramma
bij dit onderzoek gemist worden.

9.4. MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN AANBEVELINGEN

Een van de resultaten van dit onderzoek iseen tot nu toe nog nergens gerapporteerde schatting van dedeeltjesgrootteverdeling van deemissiedoor verkeer.
Samenmetdereedsbekendeemissiesaangasvormigecomponenten, lood enhet
verkeerslawaai kunnen deze cijfers nu gebruikt worden om bij planologische
beslissingen betrokken teworden betreffende uitbreiding van wegen of de situering van wegen of om een stedelijke situatie te beschrijven met een emissiekadaster.
Daarnaast kanuitdeexperimenteleverificatie vandesnelheden vandeverwijderingsprocessen endeverspreidingeventueeleenevaluatieplaatsvinden vanhet
optreden van gezondheidsschadelijke concentraties van verkeersemissies. Voor
het eerst is ook een model gebruikt, dat de drie aspecten dispersie, depositie en
coagulatie samen beschrijft endat experimenteel geverifieerd is.Deze modelmatige benadering van processen, die het aerosolgedrag langs wegen beïnvloeden,
maakt het mogelijk het relatieve belang van de verschillende parameters te
bestuderen en na te gaan waarop het onderzoek geconcentreerd moet worden.
Van de chemische samenstelling van submicrone aerosolen onder 0,1 um is
nog weinig bekend. Mede met het oog op de gezondheidskundige aspecten van
dergelijke aerosolen zoumeeronderzoek opditgebied gewenstzijn.Ook overde
chronische gezondheidskundige effecten van dezezeer kleine deeltjes in concentraties zoals ze in stadscentra optreden, isweinig bekend.
Een verdereexperimentele verificatie vandepositieverliezen, bijvoorkeur ook
in steden en de coagulatie verliezen in straten met een hoge aaneengesloten
bebouwing onder stagnerende meteorologische condities, is ook nodig om een
betere beschrijving van het submicrone aerosolgedrag mogelijk temaken. Daarnaast iskennis van de verspreiding ineencomplexe stedelijke situatie natuurlijk
een noodzaak om de resultaten van dit onderzoek te vertalen naar een urbaan
aerosol. Ook zou het van belang zijn meer te weten van de invloed van de
relatieve luchtvochtigheid op de deeltjesgrootteverdeling van aerosolen om de
vergelijkbaarheid vanverschillendemetingentevergroten.Vooreenmodelmatigebeschrijving van het aerosolgedrag ineen stedelijke situatie zijn naast bovengenoemde processen de snelheden van natte depositie en de verblijftijden ook
belangrijke parameters. Oók hiernaar dient meer onderzoek onder atmosferische omstandigheden verricht te worden.
Alsbijproduct van dit onderzoek iser- ook voor heteerst - een modelmatige
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beschrijving gemaakt van het aerosolgedrag in tunnels. Daarbij isonder andere
een schatting gemaakt van de energie discipatie, wrijvingswindsnelheid, snelheidsgradiënt en andere fysische parameters in tunnels. Uit de proeven in een
tunnel blijkt onder andere, dat deluchtverversing intunnels gecompliceerd isen
zich niet laat beschrijven met alleen maar de ventilatiegegevens.
Eenvandeconclusies,dieuitdeliteratuur metbetrekking totdeverkeersemissieen de mogelijke gezondheidskundige effecten daarvan naar voren komt, is,
dat overbodige toevoegingen aan benzine wettelijk beperkt dienen te worden
vanwega de verhoging van de aerosol emissie door deze toevoegingen (TER
HAAR, LENANE, e.a., 1972). Ook het aromaat gehalte van benzines dient vanuit
dit oogpunt zo laag mogelijk te zijn (TER HAAR, LENANE, e.a., 1972).Lood, dat
aan benzine wordt toegevoegd omhet octaangehalte van benzine teverhogen,is
gezien de huidige stand van detechniek, een van deze overbodige toevoegingen.
Het lood is een wijdverbreide milieucontaminant geworden, terwijl het zoals
PERSSON (1976) aangeeft, zonder problemen voor de motor weggelaten kan
worden als 15% tot 20% methanol aan de benzine wordt toegevoegd om het
octaangehalteoppeiltebrengen.Ookdeemissiesaan anderecomponenten zoals
koolmonoxide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn met een
methanol-benzine mengsel lager dan wanneer alleen op benzine gereden wordt.
De perspectieven van pure methanol als autobrnadstof zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt nog groter (PERSSON, 1976; BERNHARDT, 1976).
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10. C O N C L U S I E S

Voor demeting van submicrone aerosolen van 1urntot 0,01 umisdeelectrischeverdelings analysator een bruikbaar instrument. Vergelijking van de metingen met dit instrument met die van de op een totaal ander principe werkende
condensatie kernen teller laat een goede overeenstemming tussen de resultaten
vanbeideinstrumenten zien.Door devrijgrotevariatiecoëfficiënt vandeelectrische verdelings analysator bij de boven- en ondergrens van het meetbereik zijn
redelijke concentratieverschillen vereist om nog betrouwbare verschilmetingen
(bijvoorbeeld ten opzichte vaneenvoorbelasting) uittevoeren. Bijeen onderlinge vergelijking van meerdere electrische verdelingsanalysatoren blijkt zowel uit
deindeliteratuur gerapporteerderesultaten alsuiteeneigenvergelijking, dat de
interinstrumentele spreiding groter is dan de intra-instrumentele. Ondanks de
relatief zwakke meetresultaten van deeltjes met een diameter van 0,04 um isde
electrische verdelings analysator een voor veldmetingen geschikt apparaat en
voorlopighetenige,dat inhetbetreffende groottegebied de deeltjesgrootteverdeling kan meten. In het land der blinden...
Uit het verrichte literatuuronderzoek volgt, dat de relatieve luchtvochtigheid
een belangrijke invloed heeft op de deeltjesgrootteverdeling van sommige aerosolen. De invloed van de relatieve luchtvochtigheid op deeltjes kleiner dan 0,06
umisintegenstelling tot dieop groteredeeltjes niet meetbaar, zodat de relatieve
vochtigheid geen belangrijke invloed gehad kan hebben op de emissieschatting
vandesubmicrone aerosolinhet betreffende groottegebied kleiner dan 0,06 urn.
Ook de opwerveling van submicrone deeltjes door turbulentie is onbelangrijk.
De bepaling van de verdunning van het verkeersaerosol doot atmosferische
turbulentie met behulp van het tracergas zwavelhexafluoride issuccesvol verlopen. Dit blijkt een bruikbare techniek om te dienen als hulpmiddel bij de
beschrijving van het aerosolgedrag.
Debeschrijvingvandedriefysische parameters: dispersie,depositieen coagulatie is goed mogelijk in één model. De theoretische depositiesnelheden onder
verschillende omstandigheden zoals diedoor SEHMELen HODGSON (1976) gegevenworden, komen qua orde van grootteovereen metindeliteratuur gerapporteerde metingen. Meer experimenteel onderzoek op dit gebied isgewenst. Door
experimentele metingen langs een weg is een toetsing mogelijk van het model
weg,dathetaerosolgedrag beschrijft. Met behulpvanditmodelkande onderlingebeïnvloeding en het relatieve belang van deverschillende processen berekend
worden. Daarbij blijkt, dat tot 150meter van een tweebaans weg depositie een
belangrijker verwijderingsmechanisme is dan coagulatie. Met behulp van het
modelkandeemissieaanaerosolengeschatworden.Door dehoge voorbelasting
vanvoornamelijk deeltjes groterdan0,1urnheeft deberekendeemissieeenhoge
variatiecoëfficiënt. De met dit model berekende emissie is relatief ongevoelig
voor de ingevoerde windsnelheid, bronhoogte en coagulatie parameters. De
berekendeemissieisietsgevoeliger voordedepositie snelheid endekeuzevande
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ruwheidslengte als metingen hiervan ontbreken. Verder isde berekende emissie
rechtevenredigmet defluctuaties indeemissievan het tracergas. Het blijkt met
de wegproeven niet mogelijk te zijn tot nauwkeurige meting van depositie- en
coagulatieverliezen te komen.
De coagulatieconstanten kunnen wel berekend worden uit de metingen in de
U-tunnel. De gemeten concentratie wordt daarbij opgevat als een evenwichts
concentratie. Daarbij worden de verliezen tengevolge van verversing, depositie
encoagulatiegecompenseerd door deemissievan het verkeer. Omdat deemissie
bekend isuitdewegmetingen endedepositieuit literatuurgegevens gehaald kan
worden, kan de coagulatieconstante berekend worden. Op grond hiervan kan
een voorkeur voor de theorie van Davies boven die van Fuchs uitgesproken
worden. De uit het onderzoek verkregen coagulatieconstante van deeltjes met
een diameter van 0,01 urn is betrouwbaarder dan die voor grotere deeltjes. De
gevonden waarde voor de coagulatieconstante van deze deeltjes is niet sterk
afhankelijk van de keuze van de depositie snelheden en wordt ook niet zo sterk
beïnvloed dooreenveranderingindevoordeberekeninggebruikte emissieschatting op grond van de wegproeven. Een verdere verificatie van de snelheden van
coagulatie is gewenst. Uit het model, dat het aerosolgedrag tijdens de tunnelproeven beschrijft, blijkt, dat deinvloed vande spreidinginde verblijftijd op de
geschatteemissiesgeringis.Deemissieschatting isook weinigafhankelijk van de
keuze van de depositiesnelheden. Deze wordt voornamelijk bepaald door de
coagulatie. Uit de tunnelmetingen blijkt verder, dat de door de auto's op het
meetpunt teweeggebrachte langs-ventilatiebijna een factor driegroter isdan de
ventilatiedoor het luchtverversingssysteem vandeIJ-tunneltijdens het spitsuur.
De emissieschattingen van de tunnel- en de wegmetingen stemmen in het
algemeen redelijk overeen. Aangezien de variatiecoëffïciënt voor de tunnelmetingen voor deeltjes groter dan 0,1 urn veel geringer isdan bij de wegmetingen,
wordt alsdeemissievanverkeerdeuitdezeproeven berekendewaarde genomen.
Voor de emissie van deeltjes kleiner dan 0,1 um wordt het gemiddelde van
tunnelmetingen en beide series wegproeven aangehouden.
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SAMENVATTING

Op de deeltjesgrootteverdeling van een vers verkeersaerosol met verblijftijd
onder drie en een halve minuut werken verschillende processen in. De dispersie,
depositie en de polydispersie coagulatie volgens Fuchs (1964) worden eerst
besproken. De monodisperse coagulatie theorie van Davies (1979) en ook de
formule, die de gradiënt coagulatie beschrijft, is uitgebreid voor polydisperse
aerosolen. In het theoretisch deelwordt eenkritische samenvatting gegeven van
het gedrag van submicrone aerosolen onder invloed van de relatieve luchtvochtigheid en het opwervelen van deeltjes door turbulentie.
Erwordt eenoverzicht gegeven vandewerkingvandeelectrische verdelingsanalysator en de condensatiekernenteller. De controle en vergelijking van de
meetinstrumenten wordt vervolgens behandeld. Daarna volgt een literatuuroverzicht van de op verschillende manieren gemeten deeltjesgrootteverdeling van
verkeersaerosolen en de daaruit te berekenen emissies.
Uit demeting van dedeeltjesgrootteverdeling van aerosolen naast een wegen
de meting van tracergas concentraties kan de dispersie bepaald worden en de
emissieaan aerosolen berekend worden. Door demetingen vande deeltjesgrootteverdeling op verschillende afstanden van de weg, met verschillende verblijftijden, uit te voeren, isgetracht inzicht te krijgen in de snelheid van de verwijderingsmechanismen. Verder is een model gebruikt waarmee de drie processen:
dispersie, depositie en coagulatie beschreven kunnen worden. Aan de hand van
metingen heeft een experimentele toetsing van het model plaatsgevonden.
De metingen van de deeltjesgrootteverdeling van aerosolen en de tracergas
concentraties ineentunnel leverden een evenwichtsconcentratie indetunnel op.
Hetverliesaan aerosolendoordispersie,depositieencoagulatie werd gecompenseerd door de emissie van het verkeer. Uit deze evenwichtsconcentratie is met
behulp van de langs de weg gevonden emissie van auto's de coagulatie snelheid
van submicrone deeltjes berekend. Op grond van deze resultaten kan een voorkeur voor de theorie van DAVIES (1979) boven die van FUCHS (1964) uitgesproken worden. Verder is een model gebruikt, dat de evenwichts concentratie
beschrijft als functie van de emissie en de verliestermen. Uit dit model kon ook
een verkeersemissie berekend worden.
De emissies uit de wegproeven en de tunnelproeven zijn vervolgens geëvalueerd en komen redelijk overeen. Deemissie indeeltjes per afgelegde kilometer
per voertuig wordt hieronder gegeven. De variatie coëfficiënt loopt van 20%
voor de grotere deeltjes tot 70% voor deeltjes van 0,01 urn.

diameter
in um
emissie
deeltjes

0,750

0,422

0,237

0,133

0.075

0,042

0,024

0,013 N-totaal

3,9 Eli 1,8 E12 1,1 E13 5,7E13 2,2 E14 3,7E14 3,4 E15 5.1 E15 9,1 E15
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SUMMARY

Different processes can influence the perticle size distribution of fresh automobile aerosols. Dispersion, deposition and polydispers coagulation according
to Fuchs (1964) are discussed. The monodispers coagulation theory of Davies
(1979) and the formula describing the gradient coagulation are extended to
polydispers aerosols. Also a critical review is given of the behavious of submicron particles under the influence of the relative humidity and the reentrainment of these particles by tubulence.
A survey is given of the electrical aerosolanalyzer and condensation nucleus
counter. The control and comparison ofthese instruments istreated next. After
that aliteraturereviewoftheparticlesizedistributions oftraffic aerosols and the
emissions which can be calculated from these distributions is presented.
The emission in particles/km per vehicle can be derived from the size distribution measurements of aerosols and tracergas concentrations along a road,
because the dispersion is known for the tracergas. As the aerosol samples were
taken at different distances from the road, with different residence times, the
velocityofcoagulation anddeposition canbededuced.Alsoonemodelisused to
describe the three processes dispersion, deposition and coagulation. With the
measurements along a road an experimental verification of this model was
possible.
The measured particle size distributions in a tunnel were a steady state concentration. The loss of aerosol bij dispersion, deposition and coagulation is
compensated by the traffic emission. With this steady state concentration and
the emission by traffic found during the roadexperiments the coagulation constant of submicron particles can be calculated. As a conclusion from these
calculations a preference can be given to the theory of DAVIES (1979)above the
theory of FUCHS(1964)describing the valueofthecoagulation constant. With a
modelthat describesthesteadystateconcentration inthetunnel asafunction of
theemission and removal mechanisms thetraffic emission inthetunnelcould be
calculated.
Theemissionsfrom theroad and tunnelexperiments havebeen evaluated and
arein a reasonable agreement. The following emission in particles per vehicleis
presented with a variation coefficient between 20% for the bigger particles and
70% for particles of 0.01 urn:

diameter
in um
emission
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0.750
3.9 Ell

0.237
0.422
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0.075
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3.7 E14
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LIJST MET SYMBOLEN

BETEKENIS

EENHEDEN

A
B
C

naam voor een matrix
naam voor een matrix
Cunningham correctiefactor
Ci
concentratie aerosol in grootte klassei
concentratie aerosol in grootte klasse j
Cj
concentratie in het blokje op afstand i x Axen
Cu
hoogtej x Azvan de oorsprong
c
concentratie op afstand xen hoogte z
Ccj),x,z concentratie op afstand xen hoogte zmet een
hoek § tussen windrichting en wegas
D
diffusiviteit van een deeltje c.q. gas
Di
diffusiviteit van een deeltjes in grootte klasse i
Dj
diffusiviteit van een deeltjes in grootte klasse j
E
naam voor een matrix
energie stroom per auto
EA
F(0 opgeloste gedeelte van de totale oplosbare fractie
alsfunctie van de relatieve luchtvochtigheid
G
thermische snelheid van een deeltje
Gi
thermische snelheid van een deeltje in grootte
klasse i
thermische snelheid van een deeltje in grootte
Gj
klasse j
H
emissie hoogte
KA
kracht per auto op lucht uitgeoefend
K(f) correctieterm die afhankelijk van de relatieve
vochtigheid het verband geeft tussen de opgeloste
massa en de massa water
coagulatieconstante
van deeltjes in grootte klasse
Kij
imet deeltjes in grootte klasse j
Kn
Knudsen getal
Kw
kracht op wand
K0
coagulatieconstante
L
lengte aanzuigleiding
M
onder driehoeksmatrix
MT
getransponeerde onder driehoeksmatrix
N
aantal deeltjes
N0
beginconcentratie
0A
geprojecteerde oppervlak van een auto
oT
oppervlak dwarsdoorsnede tunnel
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aantal/cm 3
aantal/cm 3
aantal/cm 3; ug/m 3
aantal/cm 3; ug/m 3
aantal/cm 3; ug/m 3
cm 2 /s
cm 2 /s
cm 2 /s
kg-m 2 /s 3

cm/s
cm/s
cm/s
m
kg-m/s 2

cm 3 /s
kg-m/s 2
cm 3 /s
m
aantal/cm 3
aantal/cm 3
m2
m2
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P
Pe
Q
Q'
Q"
Qx0
R'
S
T
V
Y
a
b
c
d
f
f1
k,
kr
kz
(
n
p
r
rf
rj
Tj
r0
s
t
tj
u
Uj
uz
ux
u*
v
vd
v dr
122

fractie vandeeltjes diedoor eenleiding heen
komt
—
Peclet getal
—
emissie vaneenlijnbron
Hg/m-s
emissie vaneenpuflijnbron
Hg/m
debiet
cm 3 /s
gecorrigeerde bronsterkte n a droge depositie over
een afstand xo
Hg/m•s
straal aanzuigleiding
cm
oplosbare fractie
—
temperatuur
graden Celsius
vormfactor
—
naam voor een matrix
—
coëfficiënt
—
coëfficiënt
—
coëfficiënt
—
coëfficiënt
—
relatieve luchtvochtigheid als fractie van de
maximale waterdampspanning bij een bepaalde T —
frekwetie waarmee auto's passeren
(s) _ 1
diffusie coëfficiënt op 1m hoogte
m 2 /s
diffusie coëfficiënt op referentie hoogte
m 2 /s
diffusie coëfficiënt op hoogte z
m 2 /s
lengte tunnel
m
aantal metingen
aantal
macht op basis van de machtwet
straal deeltje
cm
straal deeltje als functie van de relatieve
vochtigheid
cm
straal deeltje in grootte klasse i
cm
straal deeltje in grootte klassej
cm
straal deeltje bij0 % ,2 0 % of 3 0 % relatieve
vochtigheid
cm
omtrek tunnel
m
tijd sinds emissie, verblijftijd
s
tijdstap op hoogte j x Az tj = Ax/Uj
s
windsnelheid
m/s
windsnelheid op hoogtej x Az
m/s
windsnelheid o phoogte z
m/s
windsnelheid o p 1m hoogte
m/s
wrijvingswindsnelheid
m/s
snelheid verkeer
m/s
depositiesnelheid
cm/s
depositiesnelheid o p referentiehoogte
cm/s
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Vs

X

Xo

y
z
Zo
Zr

r
ro

r(b)
Ar
Ax
Az
OB

<I) T
<Ï>G

ßo
ßr
Si
Sj
E

n
*
K
À
9
So
V

X2
7t
P
Pp
Pw
CTX
CTz
T
Xo

sedimentatie snelheid
afstand tot de weg in de windrichting, richting
loodrecht op de wegas
geprojecteerde afstand tot de weg x0= x•sin fy
richting van de wegas
afstand in richting loodrecht op het maaiveld
ruwheidslengte
referentiehoogte

cm/s

snelheidsgradiënt
snelheidsgradiënt aan een wand
gammafunctie van b
verschil in diameter
stapgrootte in de x-richting
stapgrootte in de z-richting
brownse coagulatie snelheid
Turbulente coagulatie snelheid
Gradiënt coagulatie snelheid
correctiefactor van Davies
correctiefactor van Fuchs
deeltjesafstand van deeltjes in grootte klasse i
deeltjesafstand van deeltjes in grootte klasse j
energie dissipatie
dynamische viscositeit
hoek tussen windrichting en wegas
constante van Von Karman (0,4)
vrije weglengte van de moleculen
halveringstijd
halveringstijd van beginconcentraties N 0
kinetische viscositeit
chikwadraat
3, 14...
soortelijke massa lucht
soortelijke massa deeltjes
soortelijke massa water
standaardafwijking van de gemiddelde
concentratieverdeling in de x-richting
standaardafwijking van de gemiddelde
concentratieverdeling in de z-richting
relaxatietijd
schuifspanning

s" 1
s" 1
—
cm
m
m
cm 3 /s
cm 3 /s
cm 3 /s
—
—
cm
cm
cm 2 /s 3
g/cm-s
graden
—
cm
s
s
cm 2 /s
—
—
g/cm3
g/cm3
g/cm3
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m
m
—
—
cm
m

m
m
s
g/cm-s 2
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BIJLAGE 1. Aerosol concentraties in deeltjes/cm3 gemeten met electrische verdelingsanalysator,
meethoogte 3,5m.
17juni 1977

Wegproeven Wageningen
Metingnummer
Afstand

1
80 m

2
40 m

3
20 m

4
145 m

voorbelasting
diameter in(im
0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,29
0,42
0,75

2,88 E3
4,60 E3
8,41E2
9,12 E2
4,39 E2
2,48 E2
9,4 El
3,8 El

voorbelasting

1,42E4
1,61 E4
2,97 E3
1,70E3
4,59E2
2,68 E2
9,1 El
3,8 El

Wegproeven Wageningen
Metingnummer
Afstand

4,80E4
2,05 E4
0
2,25 E3
9,55E2
4,70E2
1,61E2
4,5 El

2,76E4
2,06 E4
0
1,99 E3
6,78 E2
3,88 E2
1,16E2
3,2 El

3,11 E3
4,97 E3
8,21E2
8,94 E2
4,15 E2
2,30 E2
9,6 El
3,5 El

20juni 1977
1
80m

2
40m

3
20m

4
145 m

5
20 m

6
145 m

voorbelasting
diameter inurn
0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,24
0,42
0,75

voorbelasting

3,21 E4 3,64 E3 8,40E4 8,77 E4
2,33 E4 4,19 E3 2,93 E4 5,47 E4
2,55 E3 6,90E2 2,52E3 2,07 E3
2,17 E3 6,34 E2 2,06 E3 3,58 E3
1,03 E3 2,72E2 9,98 E2
1,16E3
3,62 E2 1,28 E2 2,65E2 3,93E2
9,6 El 4,1 El 7,7 El 8,4 El
2,6 El 1,7 El 3,3 El 3,3 El

Wegproeven Wageningen

8,12E3
1,01 E4
1,74 E3
1,57 E3
6,41 E2
2,38 E2
8,4 El
3,3 El

5,87 E4 2,52E4
4,34 E4 1,85 E4
2,64 E3 2,73 E3
3,95 E3 3,40E3
1,61 E3 1,45 E3
4,57 E2 4,56 E2
1,24 E2 1,43 E2
4,0 El 5,3 El

1
80 m

2
40 m

6,85 E3
5,99 E3
1,90 E3
1,94 E3
7,91 E2
2,70 E2
8,2 El
2,7 El

4
145 m

3
20 m
voorbelasting

voorbelasting
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5,25 E3
9,73E3
2,29 E3
2,59E3
1,13 E3
3,90E2
1,24 E2
4,6 El

21juni 1977

Metingnummer
Afstand

diameter inurn
0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,24
0.42
0,75

6,63 E3
1,51E4
1,91 E3
1,38 E2
5,56 E2
8,21E2
1,16E2
4.5 El

1,19 E4
1,91E4
2,32E2
1,95E3
8,08 E2
3,16 E2
1,00 E2
3,1 El

3,26 E4
2,61 E4
1,88 E3
2,54 E3
8,78E2
3,36 E2
9,8 El
3,1 El

2,90E4
2,51 E4
6,75 E3
4,17E3
9,94 E2
4,77E2
1,16E2
3,9 El

0
1,31 E4
2,39 E3
2,30E3
8,23 E2
3,45 E2
1,05E2
3,7 El

9,47 E3
1,09 E4
2,64 E3
2,94E3
1,15E3
4,35E2
1,27 E2
4,2 El
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BIJLAGE4. Aerosolconcentraties indeeltjes/cm3 gemeten met eencondensatiekernenteller in Wageningen en Veenendaal.
Metingnummer
Datum

voorbelasting

17juni 1977
20juni 1977
21juni 1977
4april 1978
6 april 1978

2,97 E3
2,50 E3
5,81 E3
3,90 E3
8,87 E3

voorbelasting

5,69 E4
2,32 E4
3,48 E4
3,83 E4

5,41 E4
3,49 E4
3,63 E4
3,34 E4
4,39 E4

2,51 E4
6,51 E4

2,27 E4

-

6,04 E4
2,65 E4
9,42 E4
2,00 E4
7,07 E4

-

-

4,97 E4

7,46 E4

2,48 E4
7,16 E4

—
5,67 E4

4,58 E3

—
4,48 E3
1,38 E4

BIJLAGE 5. Verkeersdichtheid voertuigen per minuut.

17juni
20juni
21juni
4 april
6 april
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metingnummer

Plaats

Datum

1977
1977
1977
1978
1978

Wageningen
Wageningen
Wageningen
Veenendaal
Veenendaal

1

2

3

4

8,4
5,9
10,0
9,1
9,0

11,3
9,0
9,3
9,9
10,8

12,0
9,3
10,3
11,3

16,5
9,6
10,7
12,4
11,7

-

5

6

—

—

11,0

13,2

-

-

15,3
13,7

14,4
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BIJLAGE6. Aerosolconcentraties indeeltjes/cm3 gemetenmetelektrischeverdelingsanalysator, Wegproeven Veenendaal.
4april 1978
Metingnummer
Afstand
meethoogte
diam. in urn

1
80m
voorbe- 3,7 m
lasting

0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,24
0,42
0,75

3,80E3 6,91 E4 1,11 E4
3,08 E3 1,81 E4 1,49 E4
8,56 E2 0
7,30 E3
1,02 E3 3,97E3 2,49 E3
6,16 E2 9,84E2 9,23 E2
2,30 E2 2,85 E2 1,94 E2
7,5 El 7,7 El 1,43 E2
2,3 El 2,3 El 3,2 El

Metingnummer
Afstand
meethoogte
diam. in um
0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,24
0,42
0,75

3
30 m
1,2 m

1
30 m
1,2 m

3
30m
0,35 m

1
30 m
0,35 m

2
120 m
1,5 m

1,62 E4
2,36 E4
2,60 E3
2,17 E3
1,72 E3
2,74 E2
7,1 El
2,8 El

4
120 m
1,; m

2
120 m
0,35 m

7,14 E4 1,88 E4
2,72 E4 1,09 E4
3,10E3 2,20 E3
2,10 E3 2,64 E3
1,15 E3 1,57E3
3,65 E2 5,00 E2
9,9 El 1,14 E2
3,2 El 3,4 El

4
120 m
0,35 m

3,33 E4
0
0
0
3,63 E3 5,03 E4 1,48E4
1,18 E4
8,08 E3 1,37 E4 2,38 E3
1,07E3
1,96E3 2,21 E3 1,87E3
1,80 E3
2,12 E3 1,82 E3 1,04E3
1,23 E3
7,44 E2 4,95E2 3,52 E2
4,21 E2
1,30 E2 1,30 E2 1,00E2
1,06 E2
3,2 El 3,0 El 2,8 El 3,0 El

3
30 m
voorbe- voorbe- 3,7 m
lasting lasting
3,24 E3
5,51 E3
1,38E3
2,08 E3
1,23 E3
3,95 E2
1,06 E2
2,9 El

5,79 E3 6,03 E4
4,28 E3 1,93 E4
1,01 E3 0
1,69E3 1,62 E3
1,16 E3 2,23 E3
4,36 E2 5,36 E2
1,14 E2 1,22 E2
2,8 El 2,5 El

5
60 m
3,7 m

5
60 m
1,2 m

5
60 m
0,35 m

3,65 E4
1,32 E4
1,59 E3
2,04 E3
8,83 E2
3,47 E2
1,00 E2
3,2 El

1,11 E4
1,57 E4
1,27E3
1,85 E3
1,07 E3
3,57 E2
9,7 El
3,2 El

3,36 E4
1,74E4
1,85 E3
2,24 E3
1,30E3
4,28 E2
9,8 El
3,4 El

voorbelasting
3,90 E3
3,02 E3
1,02 E3
1,30 E3
7,98 E2
2,60 E2
8,3 El
3,0 El

6 april 1978
Metingnummer
Afstand
meethoogte
diam. in um

voorbelasting

0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,24
0,42
0,75

1,41 E4
1,49E4
3,28 E3
3,99 E3
2,70 E3
7,58 E2
1,29 E2
2,8 El

1
60m
3,7 m

1
60 m
1,2 m

1
60m
0,35 m

2
120 m
1,5 m

2
120 m
0,35 m

1,18E5
3,25 E4
7,91 E3
6,07 E3
2,89 E3
7,03 E2
1,12E2
2,4 El

5,68 E4
1,61 E4
2,41 E3
4,43 E3
3,33E3
1,08 E3
1,47 E2
2,6 El

0
6,18E4
5,42 E2
8,29 E3
3,16 E3
7,49 E2
1,24 E2
2,4 El

4,82 E4
3,13 E4
2,96 E3
4,56 E3
2,13 E3
4,93 E3
7,5 El
1,5 El

2,99 E4
1,39 E4
7,73 E3
4,73 E3
1,90 E3
5,34 E2
7,6 El
1,5 El
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voorbelasting
2,18 E4
1,57 E4
2,78 E3
3,34 E3
9,53 E2
2,29 E2
3,4 El
7 E0
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6 april 1978
Metingnummer
Afstand
meethoogte
diam. in um

voorbelasting

0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,24
0,42
0,75

1,15 E3
1,31 E4
2,12 E3
2,37 E3
1,02E3
2,00 E2
3,6 El
7 EO

4
120 m
1,5 m

5
120 m
1,5m

5
120 m
0,35 m

6
60 m
3,7 m

6
60 m
1,2 m

6
60 m
0,35 m

0
2,98 E4
4,43 E3
2,45 E3
1,18E3
2,46 E2
3,7 El
5 EO

8,21 E3
2,66 E4
6,75 E3
3,85 E3
1,13 E3
2,44 E2
3,8 El
5 E0

7,38 E3
3,45 E4
5,39 E3
3,55 E3
1,16 E3
2,99 E2
4,6 El
8 E0

3,43 E4
1,67E4
2,12 E3
4,41 E3
1,32 E3
2,58 E2
4,7 El
9 E0

5,05 E4
2,84 E4
3,30 E3
4,54 E3
1,59 E3
2,78 E2
4,4 El
9 E0

3,43 E4
1,77E4
3,39 E3
4,49 E3
1,24E3
2,65 E2
4,9 El
8 E0

voorbelasting
8,42 E3
1,08 E4
4,18 E3
3,48 E3
1,09 E3
2,15 E2
3,4 El
6 E0

BIJLAGE7. Zwavelhexafluorideconcentratiesin(im/m3inVeenendaal;gestandariseerd naar lijnbron
50 ug/m-s.
datum

4 april 1978

6 april 1978

metingnummer
afstand
hoogte
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

3,7 m
2,0 m
1,2 m
0,7 m
0,35 m

60 m
60 m
60 m
60 m
60 m

3,7 m
2,0 m
1,2 m
0,7 m
0,35 m

90m

2,0m

20m

2,0 m
0,35 m
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1 2

2,42
3.48
3,99
4.49
4,63

1,85
2,53
2,87
3,10
3,17

2,27 3,88 3,73
4,72 5,12 5,23 -

2,15 2,13 1,82

1,48
2,13
2,56
2,48
2,78

3,77

2,05
2,38
2,59
2,53
2,74

1,94 2,14
1,20

1,23 1,70
1,58 -

1,47
1,88
2,27
2,36
2,42

-

3

1,65 1,74

-

1,60
1,85
1,98
2,20
2,26

0,82
0,98
1,10
0,96
1,11

1,20
1,48
1,60
1,62
1,58

1,07 0,91
1,13 0,86
- 0,77

4

5

6

1,78 1,56 1,52

-

0,98
0,95
1,08
1,10
1,26

0,81
0,99
0,94
0,98
1,05

0,79
0,96
0,91
0,95
1,02

0,82 0,83 0,81
0,59 0,70 0,68
0,72 0,79 0,76
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BIJLAGE 8. Meteorologische waarnemingsuitkomsten, Veenendaal.
Datum

4 april 1978
1

Metingnummer

2

3

6april 1978

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Windsnelheid m/s
U

3.7

u 2 ,o
U

1.2

U

0.7
"0,35

wrijvingswindsnelheid cm/s
ruwheidslengte cm
relatie vochtigheid %
temperatuur graden C
windrichting ten opzichte
van wegas in graden

3,80 3,81 4,08 4,68 3,99 3,76 3,40 3,81 4,24 4,85 4,59 4,45
3,41 3,37 3,76 4,22 3,56 3,33 2,83 3,57 4,05 4,73 4,49 4,36
3,15 3,12 3,42 3,89 3,28 3,08 2,69 3,30 3,67 4,42 4,19 4,05
2,85 2,84 3,08 3,50 2,96 2,79 2,48 3,09 3,47 4,02 3,81 3,69
2,41 2,39 2,56 2,93 2,47 2,37 2,14 2,67 3,03 3,50 3,29 3,19
23,3 23,4 25,8 29,3 25,3 23,1 15,0 19,2 20,8 23,7 22,8 22,2
0,49 0,58 0,63 0,62 0,68 0,57 0,10 0,12 0.10 0,08 0,09 0,10
98 93 86 91 92
- 60 42
- 28 35 32
5
6
8
8
7
4
7
10
9 10
76

76

55

72

72

82

90

90

90

90

90

90

BIJLAGE9. Aerosolconcentraties in deeltjes/cm3 gemeten met deelektrische verdelingsanalysator in
de U-tunnel.
Metingnummer
Diam. in (im
0,01
0,02
0,04
0,07
0,13
0,24
0,42
0,75

1

2

3

4

5

6

1,33 E6
2,96 E6
5,99 E5
3,74 E5
8,06 E4
1,42 E4
2,34 E3
4,39 E2

1,13 E6
2,03 E6
3,48 E5
1,92 E5
3,91 E4
6,19 E3
9,96 E2
1,74 E2

5,34E5
1,49 E6
2,55 E5
1,67E5
4,15 E4
7,61 E3
1,22 E3
2,83 E2

8,82 E5
1,06 E6
1,55 E5
9,67 E4
2,65 E4
5,17 E3
8,60 E2
2,01 E2

4,74 E5
4,58 E5
9,73 E4
5,84 E4
1,40E4
2,96 E3
5,22 E2
1,22E2

6,87 E5
7,44 E5
1,29 E5
8,45 E4
1,88 E4
3,63 E3
6,80 E2
1,36 E2

9,55 E5
6,46 E4
0

8,32 E5 4,32 E5
3,64E4 3,17 E4
0
0
85
90

BIJLAGE 10. Andere metingen in de U-tunnel.
Metingnummer
Concentratie in deeltjes/cm3 gemeten
met condensatiekernenteller
Voorbelasting condensatiekernen
Temperatuur in graden C
Relatieve vochtigheid in %

1,59 E6 1,34 E6
5,48 E4 4,47 E4
2
0
76
82
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-

5,65 E5
3,12E4
0
85
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