Het \Vaarnemen van
vulkaanuitbarstingen
__________________ Jeroen van Gent (Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie)
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JUNI 1982 WAS
British Airways vlucht 9
op weg van London naar
Auckland. De vlucht van
de Boeing 747 verliep voorspoedig en
volgens de radarsystemen was het
zicht goed. Aan het begin van de
avond, toen het vliegtuig ten zuiden
van het Indonesische eiland Java
vloog, begonnen plotseling enkele
onderdelen aan de buitenkant van het
vliegruig op te lichten en liep het zicht
door de voorruit terug. Voor de
piloten was dit niet direct reden tot
zorg, aangezien werd gedacht aan
Sint-Elmsvuur, een elektrisch Fenomeen dat wei vaker wordt gezien aan
spitse onderdelen van vliegtuigen.
Deze keer was de gloed echter bijzonder sterk en werd ook zichtbaar
aan de ingang van aile vier de
motoren. Een van de motoren begon
vervolgens te haperen en viel uit;
binnen enkele minuten gaven ook de
andere drie het op. Op 11 kilometer
hoogre boven de oceaan was het vliegtuig overgeleverd aan een zweeFvlucht.
[n een poging om het vliegveld van
Jakarta te bereiken, lukte het uiteindelijk, na te zijn gedaald tot 4 kilometer, om de motoren weer te starten.
Met vrijwel ondoorzichtige ruiten
landde het vliegtuig uiteindelijk vei lig
in Jakarta. Eenmaal geland bleek het
vliegtuig gezandstraald door vulkanisch as, uitgestoten door de berg
Galunggung op Java. De weerradar
had de droge asdeeltjes niet opgemerkt.
Bovenstaande gebeurtenis behoort
waarschijnlijk tot de bekendste in een
reeks incidenten met vliegtuigen die
door vulkanische aswolken vlogen. De
uitbarsting van de Galunggung in
1982 leidde tot extra aandacht voor
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dit probleem, nadat door as van deze
vulkaan ook nog een Boeing 747 van
Singapore Airlines tijdelijk het motorvermogen verloor.

As
De vliegincidenten tonen aan dat de
aanwezigheid van vulkanisch materiaal in de atmosFeer grote risico's
voor het vliegverkeer met zich meebrengt. Het materiaal dat bij een
vulkaanuitbarsting in de atmosFeer
terechtkomt, bestaat hooFdzakelijk uit
gesteente, vloeistofdruppeltjes (zoals
zwavelzuur en water) en diverse gassen
(bijvoorbeeld zwaveldioxide). AJ het
geFragmenteerde materiaal dat direct
of na verloop van tijd weer op Aarde
terugvalt, wordt tefra genoemd. TeFra
kent een groot bereik aan aFmetingen.

De grotere stukken steen vallen dicht
bij de vulkaan weer op de bodem,
maar het fijnere materiaal kan, zeker
bij uitbarstingen met een strek explosieF karakter, hoog in de atmosfeer
worden gebracht. Tefra-deeltjes k1einer dan 2 mm worden as genoemd.
Deze kleinere deeltjes kunnen vele
honderden ki lometer van de vulkaan
worden weggevoerd, afhankelijk van
de hoeveelheid materiaal, de windsnelheid en de hoogre van de aspluim
(afbeelding 1). 's Nachts, of als de
wolk voldoende verspreid is ook
overdag, is de as voor piloten moeilijk
zichtbaar. AJs het materiaal door de
motoren wordt opgezogen, smelten de
glasachtige componenten in de as en
hechten ze zich aan de onderdelen van
de motor, met aile mogelijke gevolgen

Afbeelding 1. Tefra kan in de atmosfeer door de wind worden meegevoerd, maar
uiteindelijk belandt vrijwel al het materiaal weer op Aarde. De grootste brokken vallen
vrijwel direct terug, terwijl de fijnste asdeeltjes honderden kilometer op de wind
kunnen worden verspreid. Figuur: Johnston.

A SPEClFIC·VOI..UIE OF THE CLOUD
IS CONVEYED LATERALLY

A

van dien (zie afbeeldi ng 2). Verder
zandstralen de asdeeltjes het vliegruig,
wat de zichtbaarheid van het vensterglas kan verminderen.
Overigens is het niet aileen as dat
risico's veroorzaakt. Ook de bij de
eruptie vrijkomende gassen kunnen
schadelijk zijn, met name zwaveldioxide (502)' In contact met water
vormt dit het corrosieve zwavelzuur,
dat kan leiden tot schade aan de laklaag van het vliegruig en tot afzetting
van sulfaten in de motoren. Bij zeer
sterke vulkaanuitbarstingen, zoals die
van de Filippijnse vulkaan Pinatubo
in 1991, kan het zwavelzuur zelfs in
de stratosfeer (boven de 10 km) terechtkom en, waar het uiteindelijk tijdelijk de ozonlaag kan verdunnen.
Tot slot hebben zowel het gas a1s
de asdeeltjes ook een negatieve in vloed op grondniveau, indien hWl
concentratie hoog genoeg is. Gewassen lijden eronder en voor mens en
dier kan het leiden tot ademhalingsproblemen.

VAACs
Vanwege de risico's van vulkaanuitbarstingen voor de luchtvaart, wordt
het luchtruim wereldwijd in de gaten
gehouden door zogenaamde 'volcanic
Afbeelding 2. Aangekoekt vulkanisch as
in een v liegtuigmotor.

Afbeelding 3. De Eyjafjoll-uitbarsting op 17 april 2010. De structuren in de wolken
laten duidelijk zien dat er materiaal terugvalt op de Aarde. Foto: Peter Vancoillie
(skyscapes. info) .

ash advisory centers' (VAACs). Op dit
moment zlJn er negen VAACs,
genoemd naar hun vestigingsplaats,
die elk een deel van het luchtruim
voor hun rekening nemen.
De VAACs maken gebruik van
zoveel mogelijk waarnemingen om
tijdig voor een uitbarsting te kunnen
waarschuwen. Sommige vulkanen zijn
omringd door meetinstrumenten op
of in de bodem die continu de
trillingsactiviteit en bodemverschuivingen volgen, op basis waarvan een
komende uitbarsting direct kan worden gedetecteerd of in zekere mate
zelfs voorspeld. Dergelijke metingen
zijn over het algemeen niet voorhanden voor vulkanen in afgelegen
gebieden, voor vulkanen die lang geen
activiteit hebben getoond of in het
geval van een nieuwe vulkaan. Bovendien zeggen grondmetingen aileen iets
over de condities in de directe omgeving van een vulkaan, terwijl het
uitgestoten materiaal van de eruptie
veelal snel over grote afstand wordt
weggevoerd. Het is juist van belang de
verspreiding van deze pluim te volgen .
Grondmetingen worden daarom
aangevuld met waarnemingen vanuit
vliegtuigen en vanaf satelli eten. Elk

van deze technieken heeft zijn eigen
voor- en nadelen. Dit kan wellicht het
beste worden ge',lIustreerd aan de
hand van de meest besproken vulkaanuitbarsting van 2010 .

Eyjafjoll
De uitbarsting op her Eyjafjollmassief, in her zuidwesten van IJsland,
duurde van 14 april tot 23 mei 2010
en beheerste wekenlang de media. De
eruptie had grote invloed op het
luchtverkeer in Europa en daarmee op
het internationale handelsverkeer en
vakantie- en zakenreizen wereldwijd.
En niet in de laatsre plaats waren er de
gevolgen voor de IJslanders zelf, die
dagenlang te maken hadden met
overstromingen door smeltwater en
langdurige asregens (afbeelding 3).
Alles wei beschouwd was de Eyjafjoll-eruptie van vorig voorjaar helemaal niet zo bijzonder. IJsland is
immers in zijn geheel ontstaan uit
vulkanische activiteit van de midatlantische rug en de geschiedenis van
het eiland kent talloze vulkanische
uitbarstingen , vaak heftiger dan de
laarste Eyjafjoll-eruprie. De lavastrom en die bij de uirbarsting van her
voorjaar 2010 uir de krateropeningen
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waardoor de as dagenlang in de lucht
aanwezig bleef.
De Eyjafjoll-eruptie kan goed dienen
om te laten zien welk type waarnemingen een rol speelt bij het
verzamelen van informatie over een
vulkaan en het uitgestoten materiaal.
De eruptie op lJsland werd intensief
gevolgd door middel van metingen
door satellieten, vliegtuigen en instrumenten op de grond en ook computermodellen, die de verspreiding
van de aswolk voorspellen, speelden
een grote rol.
Voor deze eruptie was het de
Londen VAAC die modelberekeningen presenteerde die het vliegverkeer
informeerden waar en op welke
hoogte in volgende uren asconcentraties waren te verwachten (afbeelding 4). De nauwkeurigheid van deze
voorspellingen hangt nauw samen
met de kennis van de eigenschappen
van de vulkaanpluim aan de bron,
bij de vulkaan dus. Uit verzameld as
rond de vulkaan kon een goede schatting worden gemaakt van de verschil-

stroomden, waren relatief beperkt en
richtten geen noemenswaardige schade aan.
Wei werd de hevigheid van deze
eruptie versterkt door het feit dat de
uitbarsting plaatsvond onder een
ijskap, de Eyjafjallajokull. De grote
hoeveelheden smeltwater die in de
krater stroomden, verhoogden het
explosieve karakter van de uitbarsting
en zorgden voor een zeer fijne aswolk
die hoog in de atmosfeer werd
geslingerd en gemakkelijk door de
wind tot ver van IJsland kon worden
verspreid. Het meest opvallende was
eigenlijk de weerssituatie: een zeer
standvastig hogedrukgebied ten westen van Groot-Brittannie zorgde ervoor dat de as gestaag richting Europa
werd gevoerd. Bij veel eerdere grote
erupties op IJsland, zoals van de
Grimsvotn in 2004, bewoog de as
voornamelijk richting het poolgebied
en had daardoor weinig invloed op
het vliegverkeer. Door het hogedruksysteem was er boven West-Europa
ook geen neerslag van betekenis,

lende afmetingen van de asdeeltjes
in de wolk, nuttig voor de modelberekeningen van de Londen VAAC.
Er waren echter weinig goede metingen van de concentraties van de
as in de lucht rond de vulkaan, wat
een bepaalde onzekerheid in de resultaten van het verspreidingsmodel
tot gevolg had. Bij een voorspelling
van de verspreiding van de aswolk
wordt immers aangenomen dat de
intensiteit van de uitbarsting ongewijzigd blijft tot het moment waarvoor de voorspelling geldt. Het belang
van de nauwkeurigheid van zulke
modelberekeningen bleek ook toen er
alweer sporadisch werd gevlogen, nadat in veel Europese landen het
luchtruim dagenlang gesloten was
geweest. In de motoren van enkele
militaire vliegtuigen werden glasachtige ahettingen gevonden, wat bij
een vliegtuig tot schade leidde. De
machines hadden vluchten uitgevoerd
boven Scandinavie, in een gebied waar
geen as werd verwacht.
Lokale metingen van de asconcen-

Afbeelding 4. Modelvoorspelling voor de aanwezigheid van as voor vier verschillende tijdstippen op 17 en 18 april 2010. De
gekleurde lijnen geven de buitenste contouren van de aswolken aan. De getallen bij de contouren wijzen op de hoogte van de as:
SFC = surface; FL = flight level. De getallen zijn in eenheden van 100 voet (1 voet is ongeveer 30 em). Dus SFClFLlOO is het
gebied tussen het aardoppervlak en een hoogte van ongeveer 3 kilometer. Figuren: Londen VAAC.
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traties, nabij of ver van een vulkaan,
kunnen worden verricht vanuit vliegtuigen en kunnen de modelberekeningen bevestigen of bijsturen. Omdat
door de aanwezigheid van de as een
vliegverbod gold, konden ten tijde
van de Eyjafjoll-eruptie aileen enkele
meetvluchten met speciale toestemming opstijgen . Veelal konden die
aileen metingen op afstand verrichten
en vlogen ze niet direct door zones
waar hoge asconcentraties werden
verwacht.
Dit probleem speelt geen rol bij
metingen vanuit satellieten. Een hele
reeks satellietinstrumenten heeft waardevolle metingen van de IJslandse vulkaanuitstoot verricht, die waar mogelijk zijn vergeleken met de modelresultaten van de V AACs in Londen
en andere steden.
Een van de belangrijkste instrumenten dat voor dit doel geschikt is,
is Severi op de Meteosat 8 en 9
satellieten. Seviri detecteert het door
de aardatmosfeer teruggekaatste zonlicht in verschillende spectrale banden

Afbeelding 5. Valse-kleurenweergave van
Seviri-metingen van de EyjafJoli op 15
april 2010. De aspluim van de eruptie is
te zien a1s een voornamelijk oranje band.
Zwarte gebieden geven de aanwezigheid
van waterdamp aan, deels afkomstig van
smeltwater dat in de krater is terechtgekomen en vervolgens vermengd met
tefra in de atmosfeer is beland. Foto:
Eumetsat.

Afbeelding 6. Calipso-waarneming van as boven Frankrijk. Figuur: Kurt Severance en
Tim Marvel (NASA).

in het zichtbare en infrarode golflengtegebied. Op die manier kan in de
metingen onderscheid gemaakt worden tussen gewone wolken (water) en
ander typen aerosols, zoals aswolken
en druppeltjes zwavelzuur. Meteosat 8
en 9 observeren de Aarde vanuit een
geostationaire baan en overzien vanaf
daar in een oogopslag voortdurend
hetzelfde gebied boven Europa en
Afrika. Ze sturen elke 15 minuten een
nieuwe set metingen naar de Aarde en
zijn daarmee zee; geschikt voor het
volgen van aswolken boven deze
continenten (afbeelding 5). Niet de
gehele Aarde wordt momenteel echter
door dergelijke Severi-instrumenten
waargenomen.
Bovendien is het onderscheid tussen
vulkaanas en andere soorten vervuiling niet altijd eenvoudig te maken en
metingen van andere instrumenten
zijn vaak onontbeerlijk. Met het
Caliop-instrument op de Calipsosatelliet is bijvoorbeeld de hoogte van
het aanwezige as te bepalen. Caliop is
een zogenaamde lidar: laserpulsen
worden omlaag de atmosfeer in
gezonden. Het instrument detecteert
vervolgens het teruggekaatste laserlicht. De intensiteit van het ontvangen signaal en de vertraging tussen
uitzenden en ontvangst geeft informatie over de hoogteverdeling van het

waargenomen materiaal. Afbeelding 6
geeft een illustratie van IJslands as
gemeten boven Frankrijk. Lidarmetlngen hebben als nadeel dat ze
slechts informatie verschaffen over de
atmosfeer direct onder de satelliet,
waar de laserstraal doorheen straalt.
Bovendien beweegt Calipso in een
polaire baan. Oat wil zeggen dat de
satelliet in ongeveer anderhalf uur een
omwenteling rond de Aarde maakt,
terwijl de Aarde onder de satelliet
doordraait. Caliop meet daardoor telkens maar een smalle strook op het
aardoppervlak en het duurt dagen
voordat hetzelfde punt op Aarde opnieuw wordt bekeken.
Het kan daarom waardevol zijn om,
naast as, ook informatie te verzamelen
van satellietinstrumenten die zwaveldioxide (502) meten. Zoals eerder
vermeld, komt 502 vaak in grote
hoeveelheden, samen met asdeeltjes,
vrij bij vulkaanerupties en is het een
goede indicator voor de aanwezigheid
van as in de atmosfeer. 502 kan
worden gemeten in het ultraviolette
en infrarode golflengregebied van het
spectrum. In beide gevallen wordt een
groter gebied van het aardoppervlak
bekeken dan bij lidarmetingen, zodat
S02-concentraties gemakkelijker te
volgen zijn. Wel bevinden ook deze
instrumenten zich meestal in een
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Afb eelding 7. Abso rpti espectrum van S0 2 en ozo n .

polai re baa n, zodat het enige tijd (I
tot 3 dagen) d uurt voo rdat dezelfde
plek op Aarde op ni euw wordt geobserveerd.
Het meten van SOT co ncentraties in
het VV is mogel ij k doordat 502 op
specifteke golflengren zonlicht abso rbee n (afbeel din g 7) . D oo r de in te nsiteit va n het doo r de atmosfeer

teruggekaatste spectrum met een
sa telliet te meten en dit te vergelijken
met het theoretisch abso rptiespectrum
va n 502 ka n worden bepaald hoeveel
502 zich in de atmosfee r beyo nd te n
tijde va n de meting. O p deze manier
kan een afbeelding wo rden gemaakt
va n de to tale verti cale hoeveel heid
502 in het waa rgeno men gebied op

Afbeelding 8. Kaart van de rotale verticale kolom S0 2 op 5 mei 2010, afgel eid uit
metingen van het G OM E- 2-instrum ent. D e S0 2-co ncentrati e is uitgedrukt in Dobson
Uni ts (D U) . Duidel ijk is de stroo m S0 2-gas te zien die van IJsland richting Verenigd
Ko ninkrijk beweegt. H et vlekkerige patroo n boven d e oceaan is het gevolg van ruis in
de m etingen en is d aarm ee gee n betrou wbaar S0 2-signaai. D e tijden in de fi guur
geven het m oment van d e meting in UT, Figuur: DLRlBlRAJEumetsat.
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Aa rde. Een voo rbeel d hi ervan, uit
metingen met het Go me-2 instrument o p de Metop-satelliet is weergegeven in afbeelding 8.
Omdat VV gevoelige instrumenten
het te ruggekaatste zo nnespectrum
meten, zijn dergelijke 502 metingen
enkel overdag mogelijk. lnstrumenten
di e in het infrarode (lR) spectrale
gebi ed meten, zien de doo r de Aarde
en atmosfeer uitgezonden warm testraling. Uit het verschil in stralingsintensiteit van enkel e specifteke golflengtes te meten, is dag en nacht de
S0 2-co ncentratie te bepalen . Een va n
deze instrumenten is lasi, eveneens op
Metop (afbeelding 9).
N aast de totale verticale kolom 502
worden mo menteel ook techni eken
ontwikkeld om de hoogte va n de
SOTco ncentrati e te bepalen. De
eerste resultaten laten zien dat di t een
welko me aanvulling is o p de hoogtebepaling van as met lidarsystemen. De
hoogtemetingen kan men sa menvoegen met waa rn emingen van her
verspreidingsgebi ed va n de aswolk en
met metingen van de ui tstootsnel heid
bij de vulkaankrater. Door deze
gegevens als in voer te gebruiken voor
computermodell en za l in de komende
jaren veel nauwkeuriger ku nnen
worden voo rspeld waa r voor de
luchtvaa rt gevaarlijke asco ncentra ties
zijn te verwachten .

Waarschuwingssystemen
O mdat as in directe satellietmetingen
vaak moeilijk te o nderscheiden is en
50 2 een goede indicator is voo r
aanwezige aswolken zijn er in de loop
der jaren diversen waarschuwi ngssystemen opgezet die werken op basis
van S02-metingen. In Belgie is een
dergelij k systeem bijvoorbeeld o pgezet
aan de U niversite Libre de Bruxelles
(U LB), op bas is van Ias i-observati es
(http://cpm-ws4.ulb.ac.be/Alerts/) . Een
soortgelijke dienst, op basis van UVmetingen van 50 2 door het instrument Sciamachy (op de Envisat-sa tel liet) is operationeel aan het Belgisch
Instituut voo r Ruimte-Aerono mie in
U kkel (sacs. aeronomie. be). Wanneer
een verhoogde con centra tie 502
wo rdt gedetecteerd, wordt een e-mailwaarschuwing verzo nden naar ge'lnter-

Afbeelding 9. Concentraties van S02' ijs en as van de IJslandse vulkaan, afgeleid uit waarnemingen met het Iasi-instrument.
Figuur: L. Clarisse / D . Hurtmans / P. Coheur / C. Clerbaux.

esseerden. Tot de abonnees behoren
onder meer verschillende VAACs, die
de 50 r waarschuwingen gebruiken
om snel te kunnen reageren op een
mogelijke eruptie.

Near real-time
We hebben gezien dat as en 502 in de
atmosfeer op veel manieren kunnen
worden gemeten en dat elke methode
zijn sterke en zwakke kanten kent.
Eind mei 2010 organiseerde de Europese ruimtevaartorganisatie E5A een
workshop die geheel gewijd was aan
de uitbarsting op I]sland. Daaruit is
gebleken dat het veelzijdige ensemble
van waarnemingen een schat aan
informatie bevat, maar dat de versch illende metingen nog maar weinig
op elkaar zijn afgestemd. Er zijn bijvoorbeeld nog te weinig metingen aan
de uitstoot bij de vulkaan zelf en bij
veel vulkanen in de wereld, met name

in afgelegen gebieden, zijn helemaal
geen meetinstrumenten opgesteld. Dit
bemoeilijkt de voorspelling van de
verspreiding van de vulkaanwolken
door computermodellen. Ook de
satellietmetingen worden nog te
weinig gecombineerd.
Uiteindelijk wil men toe naar een
totaalbeeld van een uitbarsting in near
real-time. Oat wil zeggen dat binnen
enkele uten (of minder) na het ontstaan van een eruptie een volledig
beeld beschikbaar moet zijn van de
sterkte van de eruptie, de concentraties as en 502 en de hoogre waarop
het uitgestoten materiaal in de atmosfeer wordt g6njecteerd. Dit beeld
dient bovendien lo vaak mogelijk te
worden geacrualiseerd. Dit kan alleen
gebeuren als lOveei mogelijk metingen
met elkaar worden gecombineerd.
In Belgie is men al bezig om de
waarschuwingssystemen op basis van

S02-metingen te verbeteren. Door de
gegevens van meerdere instrumenten
daarbij te combineren , zal een uitbarsting sneller worden gedetecteerd,
wordr de waarneemfrequentie verhoogd en wordt de kans op een valse
melding verkleind.
Ondanks de economische schade en
de unieke verlamming van het vliegverkeer heeft de Eyjafjoll-gebeurtenis
geleid tot intensieve belangstelling
naar het verbeteren van de waarneem technieken van vulkaanuitbarstingen.
Dit komt niet aileen de Europese
bevolking ten goede, maar zeker ook
de mensen in gebieden waar vulkanen
veel dramatischer ingrijpen op de
omgeving. De recente uitbarsting van
de Merapi in Indonesie heeft laten
zien hoe belangrijk het is om de
kracht van een uitbarsting te kunnen
schatten en om te weten hoe het
uitgestoten materiaal zich verspreidt.
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