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Abstract

In opdracht van VROM is een literatuurstudie uitgevoerd naar de bijdrage van ‘secundair’
organisch aërosol aan PM10. Secundair organisch koolstof aërosol (SOC = Secondary Organic
Carbon) is in deze studie gedefinieerd als dat deel van het organisch aërosol dat in de atmosfeer
wordt gevormd is na oxidatie van gasvormige organische componenten.
Een groot deel van de geraadpleegde literatuur is afkomstig uit de VS en in het bijzonder uit Los
Angeles. Over het Europese SOC is veel minder literatuur beschikbaar, en over het Nederlandse
vrijwel niets. Dit geldt in het bijzonder voor het secundaire organische aërosol maar in mindere
mate ook voor het totale organisch aërosol.
Op basis van metingen in Noordwest Europa wordt het aandeel organisch aërosol aan PM10 in
Nederland voor stedelijke gebieden op 20±10% geschat, d.w.z. 8±4 ug/m3 als uitgegaan wordt
van een gemiddelde PM10 concentratie van 40 μg/m3. In landelijke gebieden is deze fractie iets
hoger, naar schatting 25±10%.
Het aandeel secundaire organisch aërosol is met grote onzekerheid omgeven, ten minste 50%.
Het aandeel SOC aan PM10 wordt door ons geschat op 5-10% in stedelijke gebieden en 5-20%
in landelijke gebieden. Rekening houdend met een fout van ca. 50% bij het verzamelen van
aërosol worden deze waardes resp. 3-15% en 3-30%. Er is een duidelijke seizoensvariatie van
de SOC-concentratie, maar vertaald naar het aandeel SOC aan PM10 is deze variatie gering. De
SOC/PM10 verhouding kan aanzienlijk hoger zijn in episodes van fotochemische smog, en is
daarnaast hoger tijdens dagelijkse maxima.
Over de bronnen van SOC is weinig bekend. Twee belangrijke bronnen zijn gevonden in deze
studie: een belangrijke antropogene bron is de verbrandingsmotor, een belangrijke biogene bron
is het bos.



ECN-C--00-038 3

INHOUD

SUMMARY 5

1. INLEIDING 7

2. DE FRACTIE ORGANISCH AËROSOL IN FIJN STOF 8
2.1 Inleiding 8
2.2 Gebruikte terminologie 8
2.3 Het aandeel van organisch koolstof aan fijn stof 8
2.4 Schatting van de meetfout van OC 9
2.5 Ruimtelijke variaties in de fractie organisch aërosol 10
2.6 De grootteverdeling van organisch aërosol 11
2.7 Conclusies 11

3. DE FRACTIE SECUNDAIR ORGANISCH MATERIAAL AAN FIJN STOF 12
3.1 Inleiding 12
3.2 De vorming van secundair organisch aërosol 12
3.3 Methoden om de SOC fractie te schatten 13
3.3.1 SOC uit de verhouding van OC en BC 13
3.3.2 SOC uit de identificatie van bronnen 14
3.3.3 Berekening van de SOC concentratie met trajectorie modellen 14
3.4 Factoren van invloed op SOC-concentratie 14
3.5 Gevonden SOC/OC verhouding 14

4. SEIZOENSVARIATIES VAN SECUNDAIR ORGANISCH AËROSOL EN             
DE DAGELIJKSE GANG 17

4.1 Inleiding 17
4.2 Seizoensvariatie 17
4.3 Dagelijkse gang 17
4.4 Conclusies 18

5. BRONNEN VAN SECUNDAIR ORGANISCH AËROSOL 19

LITERATUUR 20

BIJLAGE: TABEL 1 24



4 ECN-C--00-038



ECN-C--00-038 5

SUMMARY

This report provides a very first estimate of the magnitude of the contribution of secondary
organic carbon to the concentration of fine particle mass (PM10) in the Netherlands, via an
extrapolation of information gained in a literature search. Secondary organic carbon aerosol
(SOC) is defined here as condensed organic material formed in the atmosphere by oxidation of
organic gases.
A major part of the literature used comes from the US and the LA-Basin. Much less information
is available from Europe. For the Netherlands virtually nothing is known. This mainly pertains
to the amounts of SOC but to a lesser extent also for organic carbon aerosol.
From the measurements available in Northwest Europe the contribution of total organic carbon
to PM10 is estimated to be 20±10% in urban areas. In rural areas the contribution is somewhat
higher, at an estimate of 25±10%.
The estimate of the contribution of SOC to PM10 is characterized by large uncertainty. A first
estimate is that the contribution is 5-10% in urban areas and 5-20% in rural areas. It should be
stressed that there are errors in the values used for the estimates here which are associated with
artifacts during collection of the aerosol for analysis, as discussed in detail in the text. The
uncertainty in the reported values of some 50% is based on a number of studies on these
artifacts in the US. Therefore a more conservative estimate of the contribution of SOC to PM10
is 3-15% in urban areas up to a maximum of 3-30% in rural areas.
A clear seasonal variation is observed for SOC, however, relative to total PM10 this variation is
small. Only in episodes of photochemical smog the contribution is appreciably larger, in
particular in the afternoon hours.
Little is known on the sources. Two important sources were found: an important antropogenic
source are the gasoline-powered vehicles, an important biogenic source are woods.

This desk-study was performed for the Ministry of Housing, Physical Planning and
Environment (VROM) of the Netherlands, in consultation with the National Institute for Public
Health and Environment (RIVM).
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1. INLEIDING

De aandacht voor fijn stof is de laatste tijd snel toegenomen door de te verwachten regelgeving
uit de EU. Een andere reden is het effect van fijn stof op de volksgezondheid. De gemiddelde
fijn stof concentratie in Nederland bedraagt nu 40 µg/m3 en zal in 2010 gedaald moeten zijn tot
beneden de 20 µg/m3. Bij het maken van beleid ontstaat een probleem omdat er een aanzienlijk
deel van de fijn stof concentratie niet verklaard kan worden. Het niet verklaarde deel varieert
over Nederland en bedraagt 40% in stedelijke gebieden en 50% in landelijke gebieden
(Bloemen et al. 1998). Primair koolstofhoudend aërosol behoort tot het met een model
verklaarde deel. Er zijn echter geen meetwaarden beschikbaar voor verificatie. Secundair
organisch aërosol is niet gemodelleerd. Mogelijk verklaart deze aërosolklasse een deel van het
gat tussen metingen en gemodelleerde waarden.

Dit rapport heeft vier aandachtspunten. Er zullen schattingen gemaakt worden voor de
Nederlandse situatie van:

1. De bijdrage van organisch koolstof aan PM10
2. Het aandeel van secundair organisch aërosol aan PM10
3. De seizoensvariatie van secundair organisch aërosol
4. Mogelijke bronnen van secundair organisch aërosol

Deze schattingen zullen gemaakt worden op basis van bestaande literatuur. In de VS worden al
tientallen jaren metingen gedaan aan de koolstofhoudende aërosolfractie. Er is veel informatie
beschikbaar over zowel primair als secundair koolstofhoudend aërosol Met name in het LA-
Basin zijn veel studies gedaan naar secundair organisch aërosol In Europa zijn veel minder
metingen uitgevoerd en de meeste daarvan hebben alleen betrekking op totaal koolstofhoudend
aërosol Over secundair organisch aërosol concentraties is vrijwel geen informatie beschikbaar.
In Nederland zelf tenslotte is alleen een enkele meting van totaal organisch aërosol beschikbaar
en geen enkele voor secundair organisch aërosol zodat schattingen gemaakt moeten worden op
basis van metingen elders in Europa.

Hoofdstuk 2 van dit rapport behandelt totaal organisch aërosol Hierbij wordt aandacht besteed
aan de bijdrage hiervan aan PM10, de grootteverdeling van het aërosol en meetfouten.
Hoofdstuk 3 gaat over de vorming van secundair organisch aërosol (SOC), methoden om de
concentratie van SOC te schatten, de verhouding van secundair en totaal organisch aërosol en de
grootteverdeling. In hoofdstuk 4 wordt de seizoensvariatie en dagelijkse gang van SOC
beschreven en in hoofdstuk 5 tenslotte bronnen van SOC.
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2. DE FRACTIE ORGANISCH AËROSOL IN FIJN STOF

2.1 Inleiding
Voor een schatting van de fractie organisch koolstof in aërosol in Nederland is een
literatuurstudie gedaan. Zoals in de inleiding al beschreven is, is een groot deel van het aantal
metingen dat gevonden is afkomstig uit de VS. In Europa zijn veel minder metingen naar dit
type aërosol verricht, hoewel er de afgelopen jaren veel meer aandacht voor gekomen is.
Daarom zijn in Europa ook geen lange meetreeksen gevonden. In Nederland zijn geen
gepubliceerde data gevonden over de fractie organisch aërosol Wel zijn metingen gevonden van
een groot aantal afzonderlijke componenten (Van Vaeck en Cauwenberghe, 1985). Uit metingen
in de VS bleek echter dat de som van alle aantoonbare componenten maar 15% van het totaal
organisch aërosol is (Rogge et al. 1993). Voor een schatting van de bijdrage van organisch
aërosol aan PM10 in Nederland is daarom gebruik gemaakt van nog niet gepubliceerde data.
Achtereenvolgens zal in deze paragraaf de gebruikte terminologie beschreven worden, het
aandeel van organisch koolstof aan aërosol en de grootteverdeling van dit aërosol Daarnaast
wordt de meetmethode van organisch koolstof kort toegelicht.

2.2 Gebruikte terminologie
Totaal koolstofhoudend aërosol (TC) wordt meestal onderverdeeld in twee fracties. Deze
fracties zijn organisch koolstof (‘organic carbon’) en zwart koolstof (‘black carbon’), verder OC
en BC genoemd. Zwart koolstof wordt ook wel elementair koolstof of roet genoemd. Er worden
veel verschillende methoden gebruikt om de concentraties OC en BC te bepalen. De resultaten
van deze methoden zijn niet goed te vergelijken omdat er voor beide geen standaard is, noch een
algemeen gebruikte definitie van de begrippen organisch en zwart koolstof. Het zijn daardoor
operationele begrippen afhankelijk van de gebruikte methode (Cadle et al. 1983). Voor de
bepaling van OC-concentraties geldt deze voornamelijk varieert met de gebruikte
monsternamemethode, het gebruik van verschillende analysemethoden leidt niet tot grote
verschillen. Voor de bepaling van BC-concentraties geldt het omgekeerde: het meetresultaat is
sterk afhankelijk van de gekozen analysemethode, terwijl het gebruik van verschillende
monsternamemethoden niet tot grote verschillen leidt (Hering et al. 1990).

2.3 Het aandeel van organisch koolstof aan fijn stof
Een uitgebreid overzicht van de fractie koolstofhoudend aërosol kan gevonden worden in tabel
1 (zie bijlage). In deze tabel staat de fractie organisch aërosol en roet, de verhouding van
organisch aërosol en roet en de verhouding van secundair en totaal organisch aërosol Bij deze
waarden is de plaats aangegeven, het jaargetijde en de aërosolgrootte. In deze paragraaf zal de
fractie organisch koolstof besproken worden. Voor gedetailleerde gegevens over de besproken
metingen, zie tabel 1 (bijlage).
Een groot deel van de beschikbare literatuur komt uit de VS. Hier wordt al sinds de jaren
zeventig onderzoek gedaan naar de fractie organische aërosol De gemeten fracties OC variëren
van 8-45%. Meerjarige meetreeksen leveren gemiddelde concentraties op van ca. 10% in
verstedelijkte gebieden en 25% in landelijke gebieden, oplopend tot 37% in afgelegen gebieden
(Wolff et al. 1981).
De laatste jaren is er ook de belangstelling voor organisch aërosol in Europa. De gemeten
concentratierange is 12-40%. Interessant is dat Zappoli et al. (1999) een tendens voor de OC-
fractie vinden overeenkomstig aan de VS, nl. een fractie van ca. 20% in verstedelijkte gebieden,
27% in landelijk gebied oplopend tot 43% in afgelegen gebieden (zie fig.1). Deze gegevens zijn
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Figuur 2.1.  De fractie organisch aerosol in TSP of PM10 loopt op van stad naar landelijk
gebied. (VS: Wolff et al. 1981, 1991;  EU: Kubátová et al. 1999, Zappoli et al. 1999;  NL:
Bloemen, Even, eerste indicatie lopend onderzoek).

echter niet gebaseerd op jaargemiddelde reeksen. Voor verstedelijkte gebieden in Europa vinden
alle auteurs OC-fracties van ca. 20% (zie bijlage: tabel 1).
In Nederland tenslotte is een gering aantal metingen beschikbaar. Uit nog ongepubliceerde
metingen in steden van zowel het RIVM (Bloemen pers. comm) als ECN (Even) komt een OC-
fractie van ca. 20% naar voren. Dat komt overeen met data uit Gent, waar dezelfde OC-fractie
gemeten is (Kubátová et al. 1999). Voor landelijke gebieden zijn geen metingen beschikbaar.
Gebaseerd op waarden eerder genoemd in deze paragraaf, kan een schatting van 25% gebruikt
worden.

2.4 Schatting van de meetfout van OC
Om een schatting van de meetfout te kunnen maken worden eerst de huidige meetmethoden
besproken. De meest gebruikte methoden voor monstername van organisch koolstof zijn
kwartsfilters en impactoren. Na monstername vindt analyse plaats met thermo-optische
methoden. Analyse vindt plaats door vervluchtiging en verbranding in een aantal stappen. Het
resultaat wordt weergegeven in microgrammen koolstof en daarna omgerekend naar
microgrammen organisch materiaal. Tijdens deze bewerkingen kunnen een aantal fouten
optreden in de bepaling van de OC-concentratie.
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Figuur 2.2.  De verhouding van OC en BC, toenemend van stedelijke naar landelijke gebieden
(VS: Wolff et al. 1981; EU: Zappoli et al. 1999, Castro et al. 1999, Kubátová et al. 1999,
Brémond et al. 1989; NL: Bloemen en Even (eerste indicatie)

De grootste fout kan optreden bij de monstername. Net als ammoniumnitraat is organisch stof
vluchtig. Er zijn veel studies gewijd aan meetfouten van organisch koolstof met de huidige
monsternamemethoden. De concentratie organisch aërosol kan zowel over- als onderschat
worden. De meetfout kan variëren van 50% onderschatting (Eatough et al. 1993) tot 50%
overschatting van de concentratie (Hering et al, 1990). Een definitief antwoord over de aard en
omvang van deze meetfout is er niet. Bovendien is de grootte van de meetfout afhankelijk van
de wijze van monstername, de omgevingstemperatuur en de samenstelling van het organische
materiaal. Als gevolg van deze meetfout is er een onzekerheid van 50% in de gemeten
OC/PM10 fractie en wordt deze 20±10% in Nederland voor stedelijk gebied en 25±10% voor
landelijk gebied.
De fout die kan optreden bij analyse is besproken in paragraaf 2.2. Deze fout is afhankelijk van
de gehanteerde analysemethode, maar de onderlinge verschillen tussen deze methoden zijn niet
groot.
Tenslotte wordt voor bepaling van de OC concentratie een omrekenfactor van de massa C-
atomen naar de totale organische massa gebruikt. Hiermee wordt gecorrigeerd voor de massa
van het aanwezige zuurstof en waterstof. Deze omrekenfactor verschilt met de plaats en tijd.
Vaak wordt een factor van 1.2 (Gray et al. 1984) of 1.4 gehanteerd (Grosjean en Friedlander
1975, Graedel 1978) soms ook hogere factoren. De fout hieruit is kleiner dan de monstername
fout.
De OC-fracties die zijn gerapporteerd in tabel 1, zijn alle beïnvloed door deze fouten. Omdat de
diverse methoden van deze auteurs alle verschillende systematische afwijkingen hebben, zijn de
resultaten van de auteurs onderling niet goed vergelijkbaar. Voor het bekijken van tendensen
kunnen dan ook alleen gegevens gebruikt worden van auteurs die vergelijkbare meetmethoden
gebruiken.

2.5 Ruimtelijke variaties in de fractie organisch aërosol
De gegevens in tabel 1 (Bijlage) laten een aantal tendensen zien. Hiervoor zijn alleen metingen
vergeleken die met dezelfde monsternamemethode uitgevoerd zijn.
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Wat opvalt is allereerst een toename van de OC-fractie bij veroudering van de luchtmassa en de
afstand tot antropogene brongebieden, zoals gevonden in een studie over meerdere jaren in 20
verschillende plaatsen in de VS (Wolff et al. 1981). De verhouding van OC en BC stijgt met de
veroudering van de luchtmassa en dus de afstand tot de bron (figuur 2.2).
Wat verder van belang is, is de toename van de OC/BC verhouding en toename van de OC-
fractie in aërosol in perioden met sterke fotochemie. Zowel metingen als modelstudies hebben
dit aangetoond (Turpin en Huntzicker 1991, Pandis et al. 1992 en Strader et al. 1999).

2.6 De grootteverdeling van organisch aërosol
Organisch aërosol heeft twee vormingsmechanismen. De eerste is het directe emissie. Directe
emissie van zeer fijn OC komt in dezelfde grootteverdeling als BC voor, daarnaast zijn er
emissies van grof organisch aërosol Een tweede vormingsmechanisme is condensatie.
Organische componenten condenseren na vorming in de atmosfeer, of na vervluchtiging van
aërosol (hercondensatie). Condensatie vindt plaats op aërosol met een diameter groter dan het
fijne primair OC.
Meerjarige gemiddelden in the VS laten een wat grotere massa mediaan zien voor OC dan voor
BC, nl. 0.32±0.02 µm voor OC en 0.28±0.06 µm voor BC (Wolff et al. 1981). De gemeten
massaverdelingen van Cui et al. (1997) vallen in dezelfde grootteklasse, met massamedianen
<0.4 µm voor niet vluchtig OC en BC.
Grootteverdelingen gemeten in Falkenberg (BRD) in de zomer laten geen duidelijke OC-piek
zien tussen 0.14 en 1.2 µm (Neusüß et al. 1999). De OC-fractie varieert dan ook niet met de
grootte. Voor BC wordt wel een piek gevonden, nl. tussen 0.14 en 0.42 µm. De BC-fractie daalt
met de aerosoldiameter. Wanneer gelet wordt op de OC-fractie in het totale aërosol valt op dat
die meer varieert dan de BC-fractie. Neusüß et al. schrijven dit toe aan de verschillende bronnen
voor OC die zowel primair als secundair zijn, terwijl BC alleen primaire bronnen heeft.

2.7 Conclusies
De fractie organisch aërosol in PM10 is gemiddeld 20±10% in steden. Deze fractie is hoger in
landelijke gebieden en in achtergrond gebieden, naar schatting 25±10%. Zoals aangegeven moet
rekening worden gehouden met een grote meetonzekerheid voor organisch aërosol van 50%.
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3. DE FRACTIE SECUNDAIR ORGANISCH MATERIAAL AAN
FIJN STOF

3.1 Inleiding
Organisch aërosol in twee typen onderverdeeld worden: primair en secundair organisch
koolstof. Secundair organisch koolstof (SOC) is die fractie die in de atmosfeer gevormd is
vanuit de gasfase. SOC wordt geëmitteerd als vluchtige organische stof (VOC) en komt pas na
omzetting in de atmosfeer in deeltjes terecht. SOC wordt dan ook gedefinieerd als het organisch
aërosol dat ontstaat door condensatie van organische componenten die gevormd zijn door
oxidatie van VOCs door fotochemie.
Primair organisch koolstof (POC) is het koolstof dat geëmitteerd wordt in de vorm van deeltjes.
Nu is deze definitie afhankelijk van het precieze moment van meting na emissie en de dan
heersende temperatuur. Een aantal componenten die deel uitmaken van het POC zal onder het
hele traject van mogelijke temperaturen niet vluchtig zijn en altijd als POC mee gemeten
worden. Een aantal componenten zal afhankelijk van de temperatuur wel of niet mee gemeten
worden. Deze componenten verkeren in de atmosfeer door de wisselende omstandigheden in
een steeds wisselend evenwicht tussen de gas- en deeltjesfase. Zo is 80-90% van deze semi-
vluchtige OC-componenten aanwezig in gasfase (Cui et al. 1997). Hoewel een deel van de
primaire emissie niet letterlijk als deeltjes geëmitteerd zijn, worden ze toch bij het POC
ingedeeld.

In dit hoofdstuk wordt eerst wordt het vormingsproces van SOC beschreven. Vervolgens
worden drie methoden besproken om het aandeel van SOC aan OC te beschrijven. Een daarvan
is op meerdere plaatsen in de wereld toegepast, de andere twee zijn alleen in het LA-Basin
gebruikt. Daarna worden de gevonden SOC/OC verhoudingen besproken voor achtereenvolgens
de VS en Europa en wordt een schatting van de fout gegeven. En als laatste wordt de
grootteverdeling van SOC geschetst.

3.2 De vorming van secundair organisch aërosol
De vorming van SOC bestaat uit een aantal deelprocessen. Het eerste is de omzetting van VOCs
met een hoge dampspanning in componenten met een lagere dampspanning. Dit gebeurt door
reacties met producten van fotochemie: ozon, OH-radicalen en NO3 (Pandis et al. 1992). De zo
gevormde SOC materialen zijn o.a. carbonyls, alifatische nitraten, alifatische carbonzuren en
dicarbonzuren, aromatische polycarboxylzuren, fenolen en nitro-aromaten (Grosjean 1992,
Rogge et al. 1993).
Daarna volgt opbouw van de concentratie van deze componenten in de gasfase. Dat kan enige
tijd duren zonder dat er aërosolvorming optreedt. Pas wanneer de concentratie van deze gassen
(Cg) gelijk is aan de verzadigde dampspanning (Ps), treedt aërosolvorming op door condensatie
van de gevormde componenten (zie fig.3). Het zo gevormde SOC blijft bestaan tot depositie van
het aërosol of daling van de gasfase evenwichtsconcentratie.
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Figuur 3.1. Schema van het vormingsmechanisme van SOC (links) en het evenwicht van SOC
componenten tussen gas- en deeltjesfase (rechts). (Pandis et al. 1992).

3.3 Methoden om de SOC fractie te schatten
Omdat maar een deel van de componenten die het SOC vormen bekend zijn, kan SOC niet
direct gemeten worden. En ook wanneer alle componenten wel bekend waren, zou het een
onmogelijke opgave zijn om alle componenten nauwkeurig genoeg te meten. Daarom wordt het
SOC op indirecte manieren bepaald.
Een eerste methode is bepaling van het verschil tussen primair en totaal organisch koolstof. Het
primair organisch koolstof (POC) wordt dan geschat door een vaste verhouding tussen BC en
POC aan te nemen. Een tweede methode is het bepalen van het verschil tussen berekende POC
en gemeten totaal organisch koolstof. POC wordt gemodelleerd uit emissies van tracers. En een
derde methode is de berekening van SOC vorming in een trajectoriemodel. Vergelijking van
deze drie methoden leverde vergelijkbare SOC concentraties op voor de San Joaquin Vallei in
California (Strader et al. 1999). Deze methoden zullen hier achtereenvolgens besproken worden.
In paragraaf 3.5 wordt naast de Amerikaanse de Europese situatie beschreven.

3.3.1 SOC uit de verhouding van OC en BC
De schatting van SOC uit de ratio van OC en BC wordt gemaakt op basis van gemeten waarden.
Voor een goede schatting moet eerst de verhouding van primair OC en BC vastgesteld worden.
Vervolgens wordt de SOC concentratie berekend als het verschil tussen het totaal en primair
organisch aërosol Het nadeel van deze methode is dat de verhouding van beide varieert met het
seizoen en het moment van de dag (Turpin en Huntzicker, 1991). Dit resulteert in onzekerheid
bij de vaststelling van de SOC-concentratie. Het voordeel van deze methode is dat de
concentratie SOC geschat kan worden zonder aanvullend metingen te doen, en dat oude
meetreeksen hier ook voor gebruikt kunnen worden.
De meeste schattingen van SOC zijn gemaakt in de San Joaquin Valley en het LA-Basin (beide
California). Het op deze manier gemeten aandeel van SOC aan OC is ca. 20% in de winter
(Strader et al. 1999) en loopt op tot 70% in episoden (Turpin en Huntzicker, 1991).
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3.3.2 SOC uit de identificatie van bronnen
Een tweede methode om SOC te schatten gebruikt ook het verschil tussen primair en totaal
organisch carbon. Het POC wordt nu berekend op basis van een aantal tracers van verschillend
bronnen met een verspreidingsmodel, terwijl het totaal OC gemeten wordt. Het zo berekende
verschil is een maximum voor SOC (Strader et al. 1999). Onzekerheden in deze methode
kunnen liggen in de modelmatige kant en de totaal metingen.
Deze methode is gebruikt voor het LA-Basin en gaf voor POC erg goede resultaten. De grootste
onzekerheid ligt waarschijnlijk in de meting van het totaal OC. Op basis van jaargemiddelde
data kan maximaal 15% van het organisch aërosol in LA aan SOC toegeschreven worden
(Schauer et al. 1996).

3.3.3 Berekening van de SOC concentratie met trajectorie modellen
Een heel andere methode om de SOC concentratie te schatten, is het modelleren van de SOC
vorming. Hiervoor worden emissies van VOCs, de atmosferische verspreiding, de
fotochemische reacties en productie van SOC, de verspreiding en verwijdering van het SOC
gemodelleerd in een trajectoriemodel. Gevonden werd dat in het LA-Basin de grootste bijdrage
aan SOC gevormd is uit aromatische VOCs. Van het SOC is 19% gevormd uit tolueen, 46% uit
overige aromaten (Xylenen, alkylbenzenen etc.) 16% uit biogene koolwaterstoffen (α- en β-
pineen etc.), 15% uit alkanen en 4% uit alkenen (Pandis et al. 1992). De daggemiddelde
concentratie van SOC in de zomer was 20% van het OC. Ook dit resultaat geldt voor het LA-
Basin.

3.4 Factoren van invloed op SOC-concentratie
Hierboven is duidelijk geworden in welke orde van grootte het aandeel van SOC aan OC ligt,
n.l. ongeveer 20% in LA. Hier wordt gekeken voor welke parameters de SOC vorming gevoelig
is. Een voor de handliggende parameter is de emissie van VOCs, vooral de aromaten die een
grote bijdrage aan het gevormde SOC leveren. Een andere is de hoogte van de menglaag.
Verlaging van de menglaag verhoogt de snelheid van SOC vorming, zodat de
concentratietoename meer dan evenredig is. Daarnaast is de bewolkingsgraad van invloed, net
als de zonnehoogte (afhankelijk van de tijd van de dag en tijd van het jaar). Het bleek dat er
geen significante SOC vorming optrad in de mist. Kennelijk is er geen vorming van SOC in de
waterfase (Pandis et al. 1992, Strader et al. 1999).
Verder zijn er nog twee parameters van invloed op de SOC concentratie, de afstand tot de
bronnen van VOCs en de temperatuur. Hoe verder windafwaarts van de bronnen, hoe meer
VOC omgezet is in organische aërosol componenten (Gray et al. 1986, Schauer et al. 1996,
Hildemann et al. 1993, Pandis et al. 1992). De rol van de temperatuur werkt twee kanten op.
Hoe hoger de temperatuur is, hoe sneller SOC gevormd wordt uit VOC. Maar hoe lager de
temperatuur is, hoe lager de verzadigde dampspanning van de SOC-componenten en hoe groter
de fractie van deze componenten in de deeltjes. De maximale hoeveelheid SOC wordt gevormd
bij een temperatuur van 16 °C (Strader et al. 1999).

3.5 Gevonden SOC/OC verhouding
Hieronder zal een beschrijving van de verhouding van SOC en OC gegeven worden. De in de
literatuur beschreven plaatsen zijn die in California, de rest van de VS en een aantal in Europa.
De meeste studies in California zijn uitgevoerd voor zomer situaties, maar een beperkt aantal
voor de wintersituaties. De gemeten verhouding van SOC en OC in de zomer is 5-8% voor 
brongebieden (Pandis et al. 1992), oplopend tot 15-18% in de wijde omgeving van de bronnen
(Schauer et al. 1996), verder benedenwinds 15-22% (Pandis et al. 1992) en maximaal in de
meest benedenwinds gelegen site waar de verhouding groter is dan 30% (Gray et al. 1986,
Schauer et al. 1996). Dit zijn gemiddelden gemeten en gemodelleerd over meerdere uren. Uit
modellen en metingen over kortere perioden blijkt dat de SOC/OC verhouding aan het eind van
de middag op kan lopen tot 70% (Turpin and Huntzicker, 1991).
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Figuur 3.2.  Aandeel SOC aan OC, oplopend van stad naar landelijk gebied. (LA: Schauer et al.
1996; VS: Wolff et al. 1981; EU: Castro et al. 1999)

Strader et al. (1999) hebben zowel modelberekeningen als metingen uitgevoerd voor de
wintersituatie in California. Ondanks de lage fotochemische activiteit werd een daggemiddelde
van ca. 20% SOC/OC gevonden, voor een gedeeltelijke bewolkte dag. Het dagelijks maximum
kan ook nu weer oplopen, tot 60%.
In de rest van de VS zijn de SOC/OC fracties geschat op basis van meerjaarsgemiddelden
OC/BC ratio’s (Wolff et al. 1981). Zij schatten de verhouding van primair OC en EC op 1.8 en
zijn na analyse van hun data tot de conclusie gekomen dat bij een hogere verhouding het extra
OC als SOC gemerkt kan worden. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat de SOC/OC
verhouding in steden verwaarloosbaar klein is, in voorsteden ca. 20% bedraagt en in landelijke
en afgeleden gebieden op kan lopen tot 60%. Vertaald naar de SOC-fractie in het totale aërosol
is dat ca. 0-3% in (voor)steden en ca. 20% in landelijke en afgelegen gebieden.
Een studie naar SOC in Portugal (Castro et al. 1999) levert hetzelfde plaatje op als in de VS.
Ook in deze studie is uitgegaan van berekening van de SOC concentratie uit de OC/BC
verhouding. De SOC/OC verhouding loopt op van 40-50% in steden tot zelfs 78% in landelijke
gebieden. In een meer noordelijk gelegen stad als Birmingham (UK) varieert het percentage van
17% in de winter tot 65% in de zomer (Castro et al. 1999). Wanneer de OC/BC ratio voor
Europese locaties in tabel 1 bekeken wordt (Zappoli et al, 1999), is hetzelfde patroon zichtbaar
(fig.4). Ook gedetailleerdere metingen in het gebied rondom Milaan lijken hetzelfde patroon te
laten zien (Putaud et al. 1999).
In het algemeen geldt: hoe verder van brongebieden zoals steden, hoe groter het aandeel van
SOC aan OC. Sleutelfactoren die de bijdrage van SOC aan OC bepalen zijn gunstige
meteorologische condities voor fotochemie en de aanwezigheid van VOCs. In stedelijke
gebieden zijn de meteorologische condities de beperkende factor, omdat VOCs altijd in
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voldoende mate aanwezig zijn. In landelijke gebieden is de oorsprong en mate van vervuiling
van de luchtmassa de beperkende factor. Door de langere transportafstand is de kans op
gunstige meteorologische condities groter. Daarnaast heeft de luchtmassa een langere tijd voor
omzetting en condensatie van SOC-componenten gehad.
Het aandeel van SOC aan het totale aërosol in Nederland wordt geschat uit de volgende
gegevens: de SOC/OC verhouding uit Birmingham en de OC-fractie in PM10 gemeten in Gent
en Nederland. De gemiddelde SOC/OC fractie van 40% uit Birmingham is gekozen, omdat het
op dezelfde breedtegraad ligt, vergelijkbare meteorologische condities heeft en in PM10
gemeten is. De OC-fractie in PM10 wordt gelijkgesteld aan 20% zoals gemeten in Nederland
(Bloemen, pers. comm.) en Gent (Kubátová et al. 1999), waar het percentage gelijk is in de
zomer en winter. Dit levert een SOC-fractie in PM10 op van 5-10%. Dit is een stedelijke
waarde.
Buiten stedelijke gebieden zal dit percentage waarschijnlijk hoger zijn. Voor Noordwest-Europa
zijn geen metingen beschikbaar voor de verhouding van SOC en OC. Daarom wordt deze
verhouding geschat op basis van de eerder beschreven waarden uit de literatuur, uitgezonderd
het LA-Basin en episoden. De SOC/OC verhouding ligt dan tussen de 30% en 80%. Wanneer
voor de OC/PM10 verhouding 25% genomen wordt, ligt het aandeel van SOC aan PM10 in de
range 5-20%.
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4. SEIZOENSVARIATIES VAN SECUNDAIR ORGANISCH
AËROSOL EN DE DAGELIJKSE GANG

4.1  Inleiding
Variaties van SOC concentraties zijn gekoppeld aan de variatie van drie parameters:
- antropogene emissies van VOCs (aromaten, alkanen en alkenen, zie 3.3.3)
- biogene emissies (monoterpenen)
- de beschikbare hoeveelheid oxidanten O3, OH en NO3.
Het laatste is een goed bestudeerd onderwerp. Variaties hangen samen met jaargetijde, tijd van
de dag en weertype. SOC zit in een aërosolgrootte met verblijftijden van meerdere dagen,
daarom wordt verwacht dat variaties met seizoen en weertype groter zijn dan de dagelijkse
gang.

4.2 Seizoensvariatie
Of er een grote seizoensvariatie is in de SOC concentratie is niet duidelijk. In LA worden grote
seizoensvariaties gevonden in de concentratie van organisch aërosol en de samenstelling ervan
(Hildemann et al. 1994). Een productiemaximum voor SOC wordt gevonden in het voorjaar.
Metingen in Nationaal Park Canyonlands laten ook een duidelijke seizoensvariatie zien
(Eatough et al. 1996). Ook hier valt het maximum in het voorjaar, met een OC/BC ratio van 6.0
in ten opzichte van 1.6 in de winter. Overigens wordt aangegeven dat bij deze metingen
verliezen van 40% OC van het monster tijdens monstername waargenomen!
Metingen in Portugal laten geringe seizoensvariaties zien voor zowel stedelijke als landelijke
gebieden. Het verschil tussen de SOC/OC verhouding is niet zo groot, ca. 10% (Castro et al.
1999). In de regio Parijs worden ook geen grote seizoensgebonden variaties gevonden
(Brémond et al. 1989), net als in Gent (Kubátová et al. 1999). In Gent is ook de samenstelling
van een deel van het organisch materiaal bepaald, en dat bleek wel te variëren met de seizoenen.
Het aandeel van dicarbonzuren en geoxideerde componenten is hier hoger in de zomer.
Mogelijk is er ’s zomers meer SOC aanwezig dan met schatting van de OC/BC ratio gevonden
wordt.
De gemeten SOC/OC ratio in Birmingham laat, in tegenstelling tot de ander genoemde
metingen, wel een duidelijke seizoensvariatie zien (Castro et al. 1999). De SOC/OC verhouding
varieert van 17% in de winter tot 65% in de zomer, wat neer komt  op een SOC-fractie in PM10
van 3% in de winter en 13% in de zomer.
Duidelijk is wel dat de seizoensvariatie van het SOC aandeel aan PM10 niet groot is. Voor de
Nederlandse situatie zal die vergelijkbaar zijn met die in Birmingham, maar de onzekerheid
hierin is groot.

4.3 Dagelijkse gang
Voor de dagelijkse gang van SOC zijn geen gegevens gevonden in Europa. Dat komt door de
lange monstername tijden die nodig zijn om voldoende materiaal te verzamelen. Uitspraken
over de dagelijkse gang kunnen alleen gedaan worden op basis van modellen, of wanneer
snellere meetapparatuur ontwikkeld wordt.
De meeste gegevens in de VS komen uit studies in het LA-Basin. De dagelijkse variaties zijn
hier groot. De dagelijkse gang varieert met het jaargetijde. Zomerstudies vinden dagelijks een
piek voor de SOC concentratie aan het einde van de middag. Pandis et al. (1992) berekenen een
opbouw van 10% in de morgen tot 40% in de middag. Er zijn zelfs pieken voor de SOC/OC
verhouding gevonden van 70% om deze tijd (Turpin en Huntzicker, 1991). In de herfst ziet de
dagelijkse gang er anders uit dan in de zomer. De dagelijkse piek wordt dan in de nacht
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gevonden en kan door de lage menglaag hogere concentraties bereiken dan in de zomer (Turpin
en Huntzicker, 1991). In de winter worden dagelijkse maxima gevonden in de late avond of
nacht van 60% SOC/OC (Strader et al. 1999). De dagelijkse gang wordt in alle jaargetijden
sterk beïnvloed door de lokale meteorologie van het LA-Basin en de San Joaquin Valley.
In zomerepisoden met stagnerende weersomstandigheden is dit beeld anders. Dan vindt een
gestage opbouw van SOC plaats, over de dagen heen. Turpin en Huntzicker (1991) namen een
episode waar, waarin na verslechtering van de omstandigheden voor fotochemie nog een dag
lang SOC vorming op bleek te treden.

4.4 Conclusies
De bijdrage van SOC aan PM10 is in voorjaar en zomer groter dan in de winter, maar de
variatie is gering. De bijdrage van SOC aan PM10 is vooral groot tijdens dagelijkse maxima of
tijdens episoden
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5. BRONNEN VAN SECUNDAIR ORGANISCH AËROSOL

Organisch carbon heeft primaire en secundaire bronnen. Emissies van primair organisch aërosol
zijn redelijk bekend. Het wordt gevormd tijdens verbrandingsprocessen en wordt vnl.
geëmitteerd als fijn stof. Daarnaast veroorzaken mechanische processen, samenhangend met
emissie van plantensporen en pollen, plantenstukjes (‘vegatie debris’), bandenrubber en
organisch bodemstof emissies van grof organisch stof (Hildemann et al. 1991, 1994, Schauer et
al. 1996).
Bronnen van secundair organisch stof zijn nog nauwelijks in kaart gebracht. Voor bronnen en
‘emissies’ van antropogeen SOC zijn vrijwel geen data beschikbaar. Wel is het duidelijk dat
oxidatie van aromaten uit benzine (whole gasoline) de vorming van SOC domineren (Odum et
al. 1984). Pandis et al. (1992) komen tot dezelfde conclusie voor het LA-Basin waar 65% van
het SOC uit aromaten gevormd wordt, 16% uit biogene koolwaterstoffen, 15% uit alkanen en
4% uit olefinen. De totale bijdrage van antropogene resp. biogene emissies is hier 84% en 16%.
Barthelmie et al. (1999) schatten de bijdragen van beide typen bronnen op respectievelijk 75%
en 25% in de Fraser Valley (Canada, US).
Emissies van biogene voorlopers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan voming van SOC,
maar de onzekerheid in deze emissies is nog groot (Schell, pers.comm.). Wel zeker is dat
emissies uit bossen een belangrijke bijdrage leveren (Kavouras, 1999). Ook een veldmeting van
Castro et al. (1999) laat een hoge SOC/OC verhouding zien van 68% in een bosrijk gebied. Dit
is hoger dan in rurale gebieden in Portugal waar 41-56% gemeten is.

Kort samengevat zijn er grote onzekerheden bij de vaststelling van bronnen van SOC.
Benzineverbranding lijkt de belangrijkste bron van antropogene SOC “emissies” te zijn, en
bossen een belangrijke bron van biogeen SOC.
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BIJLAGE: TABEL 1

Tabel 1. De koolstofhoudende fractie in aërosol

OC/TSP BC/TSP OC/BC SOC/OC

LA-Basin
Schauer et al. 1996 29%, 15%3,b,X - - <15%, <31%3,b,X

Turpin, Huntzicker, 1991 - - 1.7-5.73,c tot 70%3,c

Wolff et al. 1991 19%1,f, 23%1,d 6%1,f, 12%1,d 3.23,f, 2.03,d -
Chow et al. 1994 20%3f, 21%3d 6%3,f, 4%3,d 3.33,f, 5.33,d -

Urban
Wolff et al. 1981 11%1,a,I 8%1,a,I 1.41,a,I <10%1,a,I

Shah et al. 1982 8%2,b,I 5%2,b,I 1.82,b,I -
Kubátová et al. 1999 20%3,e,III 7%3,e,III 3.03,e,III -
Pakkanen, 1999 20%3,g,VII 19%3,g,VII 1.13,g,VII -
Daisey et al. 1984 17%5,c,VIII - - 15-20%5,c,VIII

Brémond et al. 1989 - - 3.6i,XVI -
Castro et al. 1999 - - 1.4h-3.59,g,XVI 17h-65%9,g,XVI

Castro et al. 1999 - - 1.7h-3.09,g,XVII 37h-50%9,g,XVII

Bloemen* 1999 19%XIV 6%XIV 3XIV -
Even* 1999 19±11%3,h,g,XIV 6±3%3,h,g,XIV 3.3±1.23,h,g,XIV -

Suburban
Wolff et al. 1981 10%2,a,I 4%2,a,I 2.22,a,I 18%2,a,I

Putaud et al. 1999 33%, 40%6,f,XI 7%, 4%6,f,XI 4.7, 10.06,f,XI -
Zappoli et al. 1999 21%7,d,XV 3%7,d,XV 7.07,d,XV -
Brémond et al. 1989 - - 3.4i,XVII -

Rural
Wolff et al. 1981 25%2,a,I 4%2,a,I 5.42,a,I 66%2,a,I

Shah et al. 1982 8%2,b,I 4%2,b,I 1.82,b,I -
Neusüß et al. 1999 12±9%4,f,IV 8±3%4,f,IV 1.54,f,IV -
Gruber et al. 1999 45%TC3,V,A - - -
Gruber et al. 1999 10%TC3,V,B - - -
Barthelemie et al.1999 46%3,c,VI 9%3,c,VI 5.13,c,VI 63%C, 20%D

Pakkanen et al. 1999 20%3,g,VII 9%3,g,VII 2.23,g,VII -
Daisey et al. 1984 20%5,c,VIII - - 36%5,c,VIII

Zappoli et al. 1999 27%3,f,XIV 2%3,f,XIV ~143,f,XIV -
Castro et al. 1999 - - 2.2-7.39,XVII 41-78%9,XVII

Smith en O’Dowd 1996 - - 1XIV,B, 4XIV,A -

Remote
Wolff et al. 1981 37%1,a,I 8%1,a,I 4.41,a,I 60%1,a,I

Daisey et al. 1984 18%5,c,VIII - - 30%5,c,VIII

Eatough et al. 1996 43%, 20%3,b,IX,! 10%3,b,IX 4.3/2.03,b,IX,! -
Chow et al. 1994 8%3,f,XII 1%3,f,XII ~8.03,f,XII -
Zappoli et al. 1999 43%7,f,XIII 1%7,f,XIII ~407,f,XIII -
Rau en Khalil 1993 17%3,g,XVIII - ~93,g,XVIII -
Novakov et al. 1997 50±33%8,f,XIV ~5%8,f,XV ~108,f,XV -
Castro et al. 1999 - - 10.89,d,XVIII -
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1) hetzelfde voor TSP en PM2.5, 2)TSP, 3)PM2.5, 4) PM3.5, 5) PM15, 6) PM1, 7) PM1.5, 8) PM5, 9)
PM10.
a) meerjarig gemiddelde, b) jaargemiddelde, c) episode, d) herfst-metingen, e) zomer- en
wintergemiddelde, f) zomer, g) voorjaar, h) winter, i) metingen verspreid over 3 jaar.
I) VS, II) Taiwan, III) Gent, België, IV) Falkenberg, Duitsland, V) Helgoland, Denemarken, VI) Fraser
Valley, Washington State, VII) Helsinki, Finland, VIII) New Yersey, VS, IX) Canyonland National Park,
VS, X) resp. West-LA en Rubidoux, XI) resp. Bresso en Verzago, Milaan, Italië, XII) San Nicolas Island
upwind van het LA-Basin, XIII) Aspvreten, Sweden, XIV) K-pusta, Hongarije, XV) Po-vallei, Italië, XVI)
Parijs, XVII) Gif-sur-Yvette, Frankrijk, XVIII) Stille Oceaan, NH, XIV) Nederland, XV) Atlantische oceaan,
ten oosten van de VS, XVI) Birmingham, UK, XVII) Portugal, XVIII) Mace Head.
A) continentaal, B) marien, C) antropogeen, D) biogeen, E) polluted.
*) voorlopige resultaten !) resp. wel en niet gecorrigeerd voor sampling artefacten.
Tabel: Auteur en plaats vervangen



26 ECN-C--00-038


