
E. AERTS 

Aftakeling der Ozonlaag 
In de loop van de maand oktober 1974 verschenen in talrijke kranten, zowel 
in Nederland als in Vlaanderen, verontrustende berichten over de vernieti
ging van de ozonlaag tengevolge van vrijkomend freon dat als drijfgas in 
spuitbussen en als koelmiddel in ijskasten en diepvriezers gebruikt wordt. 
Uit brieven, die op de redaktie van Zenit binnenkwamen blijkt dit een 
aktueel probleem te zijn waarover lezers nader willen worden ingelicht. 
Verder is er het probleem der stratosferische bezoedeling door de uitlaat
gassen van SuperSonische Transportvliegtuigen (SST) van het type 
Concorde. Daar beide aspekten veel overeenkomsten vertonen is het 
ogenblik gunstig om over een bepaalde zijde der stratosferische bezoedeling 
uit te weiden, nl. de aftakeling der ozonlaag. Die heeft niet steeds de 
belangstelling genoten die haar belang rechtvaardigde. Wat er van geweten 
was is gebleken slechts pseudo-kennis te zijn. Ten gevolge hiervan zijn vele 
publikaties, zelfs wetenschappelijke, totaal waardeloos. Slechts zeer recent 
is een grondige studie begonnen, doch veel is nog te doen. Veel van wat voigt 
is heet van de naald en bevat rechtzettingen zelfs op de jongste publikaties. 

Atmosferische gebieden 

De huidige indeling van de aardse damp
kring is zeer kompleks en is hoofdzakelijk 
ingegeven door de fysische wetten die over
heersen op zekere hoogten en gelden voor 
welbepaalde bestanddelen . Beperken we 
ons tot het gedrag van elektrisch neutrale 
deeltjes zoals molekulaire zuurstof, stikstof, 
waterstof, kooldioxyde en a tomaire zuur
stof, helium en waterstof dan kan men 
volgende indeling maken: 
I. de homosfeer, zich uitstrekkend van het 
a ardoppervlak tot op nagenoeg 90 km 
hoogte . 
2. de heterosfeer, 
3. de exosfeer. 
De homosfeer vertoont op alJe hoogten een 
nagenoeg konst ante verhouding der sa men
stellende gassen. Dit komt door luchtstro
mingen en wervelingen die voor een nage
noeg homogene verdeling zorgen. Wegens 
het bestaan van temperatuurgradienten kan 
men de homosfeer verder indelen in achter
eenvolgens de troposfeer, de stratosfeer en 
de mesosfeer. Het temperatuurverloop dat 
deze indeling wettigt is ge'i1lustreerd in fi
guur I, waar ook de grensgebieden aange
geven zijn. De troposfeer, waar de meeste 
meteorologische verschijnselen zich voor
doen, wordt bovenaan begrensd door de 
tropopauze waarv an de hoogte afhankelijk 
is van de geografische breedte en mede be
paald wordt door de atmosferische omstan-
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digheden op de middelbare breedten. In on
ze streken kan ze liggen op 13 km bij een 
anticyclonaal regime en dalen tot op 7 km 
bij een depressie. De temperatuur aan de 
tropopauze varieert eveneens zeer sterk en 
kan van - 85°C aan de evenaar stijgen 
tot - 500C aan de polen. Het is bepaald 
merkwaardig dat in sommige omstandighe
den de temperatuur aan de tropopauze 
boven de polen die boven de evenaar 
sterk overtreft. De tropopauze vormt 
daarenboven een onbetwistbare grens tus
sen de luchtcirculatiepatronen van tro
posfeer en stratosfeer, dermate dat een 
normale uitwisseling van luc ht tussen beide 
gebieden verscheidene maanden of zelfs ja
ren vergt. 

De Ozonlaag 

[n de stratosfeer, die ongeveer 12% bevat 
van de totale gasmassa die de aarde omhult, 
wordt door de fotolytische en de ioniseren
de werking van het zonnelicht de ideale 
mengingstoestand verstoord. Beperken we 
ons enkel tot de fotolyse die verantwoorde
Iijk is voor de verschijnselen die we in dit ar
tikel willen bespreken . De u Itraviolelle stra
ling van de zon met een goltlengte korter 
dan 242 nanometer (2420 A voor minder 
jeugdige lezers) is in staat zuurstofmoleku
len te ontbinden in atomen. Door botsingen 
waarbij een zuurstofmolekuul, een dito 
atoom en een derde ongespecificeerd mole-
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Fig. I. De ve rschille nde gebieden van de atmo
sfeer. (Uit E. Aert s Aeronomic a Act a F-IO, 1967) 

kuul betrokken zijn kan ozon (0) gevormd 
worden vol gens volgende reaktie: 

Het gevormde ozonmolekuul wordt op zijn 
beurt door ultraviolette straling met een 
goltlengte korter dan 300 nm terug ontbon
den in een zuurstofmolekuul en een zuur
stofatoom die beide in een aangeslagen toe
stand zijn. Ten gevolge hiervan kunnen zij 
talrijke andere atmosferische bestanddelen 
oxyderen zoals methaan en molekulaire wa
terstof. Het transport in de homosfeer is 
even wei niet bij machte om deze oxydatie 
bij te houden met als gevolg dat beide 
laa tstvernoemde stoffen uit de stratopauze 
verdwijnen. Ook ozon oerent een oxyderen
de werking uit en wordt gereduceerd tot 
molekulaire zuurstof volgens 

( I ) 

Door zijn labiel karakter wordt ozon zeer 
vlug gereduceerd . Het gevolg is dat ozon 
zich maar in relatief sterke koncentraties 
(gemiddeld 3 ppm) kan voordoen, daar 
waar het ontstaat, m.a .w. in de stratosfeer, 
waarin het als een laag voorkomt zoals fig. 
2 verduidelijkl. Ozon wordt hoofdzakelijk 
boven de evenaarsgebieden gevormd waar
na het langzaam poolwaarts beweegt om 



zich aldaar op te hopen. De ozonlaag kent 
daarenboven dagelijkse variaties, verschilt 
van seizoen tot seizoen en van breedte tot 
breedte. AI deze schommelingen zijn het ge
volg van een ingewikkeld spel van faktoren 
waarin transport, temperatuur en stralings
intensiteit innig betrokken zijn. 

Andere stoffen die in aanmerking komen 
om door ozon te worden geoxydeerd zijn de 
hydroxylradikaal (OH), stikstofoxyde (NO), 
cloor (CI), enz. De betreffende reakties 
verlopen als voigt: 

OH + OJ 
NO + OJ 

CI + OJ 
CIO + OJ 

--t O 2 + H02 

--t N02 + O 2 

--t CIO + O 2 

--t CIO + O 2 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

In hun artikel in Science (25/ 10/74) bewe
ren Hammond en Maugh, dat gelet op het 
natuurlijk voorkomen der betrokken gassen 
en hun onderlinge afJiniteit de waarschijn
lijkheden voor het voorkomen der proces
sen (I), (2), (3), (4) en (5) onderscheidenlijk 
zijn : 18, II, SO a 70 en 0% voor beide laatst-

. vermelde reakties. Deze uitspraak is zeer 
aanvechtbaar want zij houdt er blijkbaar in 
het geheel geen rekening mee dat de reak
ties zeer temperatuuratbankelijk zijn en dat 
hun rendement van de hoogte atbangt. 
Wegens de grootte-orde der vormings- en 
destruktiekoefficienten en de koncentraties 
der natuurlijke bestanddelen treedt er een 
dynamische evenwichtstoestand in waar
door de ozonlaag bestendigd wordt. Deze 
toestand kan natuurlijk drastisch gewijzigd 
worden wanneer door de mens of door de 
natuur radikaal ingegrepen wordt in de 
heersende situatie. De reakties (3) en (4) 
zouden evenwel niet zulk een dramatische 
betekenis hebben indien NO en CI eveneens 
verdwenen bij de reaktie. Het blijkt evenwel 
dat zij slechts een katalyserende werking 
uitoefenen en na de totale reaktie in onge
wijzigde mate optreden. De katalyserende 
werking blijkt duidelijk uit volgende reak
ties: 
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NO + OJ --t N02 + O2 
N02 + 0 --t NO + O2 
CI + 0 3 --t CIO + O2 
CIO + 0 --t CI + O2 
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Hieruit voigt dat de ontbinding van ozon ge
paard gaat met de vernietiging van atom ai
re zuurstof, die lOa Is fig. 2 aangeeft slechts 
in uiterst geringe mate in de stratosfeer aan
wezig is. De gezamenlijke destruktiegraden 
van ozonmolekulen en zuurstofatomen in 
de stratosfeer, volgens deverschillende ver
melde processen, zijn voorgesteld in fig . 3. 

Menselijke tussenkomst 

Het ozonvernietigende stikstofoxyde wordt 
in de stratosfeer gevormd door de reaktie 
van stikstofoxydule (N20) met oneven zuur
stofverbindingen. Het stikstofoxydule ont
staat door bacterienwerking in de bodem 
waarna het traag maar ongehinderd door de 
troposfeer diffundeert naar de stratosfeer. 
NO wordt voornamelijk daar plaatselijk ge
vormd onder invloed van de kosmische stra
ling wat het verband verklaart dat er schijnt 
te bestaan tussen de ozonkoncentratie in de 
stratosfeer en de elfjarige lOnnecycius. Ge
lukkig maar dat het stikstofoxyde niet in de 
stratosfeer achterblijft maar reageert met 
andere gassen om uiteindelijk salpeterzuur 
te vormen dat samen met de regen precipi
teert. Deze natuurlijke NO-cyclus kan nu 
brutaal door de mens verstoord worden 
door vliegtuigvluchten in de stratosfeer 
waarbij de uitlaatgassen der motoren grote 

Fig. 2. Verticale verde ling van ozon en van 
alomaire zuurstor in de stratosreer en de meso
sreer. De concentratiewaarden van ozon o ver
eenkomstig de omslandigheden overdag; die van 
alomaire zuurstor zijn rotochemische evenwichts
waarden. (Uil M . Nicolet, Aeronomica Acta 
A. )25, 1974). 
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Fig. 3. Destructiegraden voor oneven zuurstor
verbindingen in de stratosreer. (Vii M . Molina 
c .s. , Proc. 2nd Inl. Conf. Environmental Impact, 
1974). 

hoeveel heden stikstofoxyde in de strato
sfeer lozen. Dit is niet aileen het geval voor 
de felbestreden supersonische vliegtuigen 
maar geldt evenzeer voor de huidige subso
nische jets. In een studie heeft C. S. Downie, 
aan de Universiteit van Californie te Los 
Angeles, aangetoond dat de huidige vlieg
tuigroutes boven het grondgebied van de 
V.S., tijdens de winter grotendeels in de 
stratosfeer plaats hebben wegens de verla
ging van de tropopauze tijdens dat seizoen. 

• Jaarlijks wordt thans lOW at 8000 ton brand
stof verbruikt in de stratosfeer en dit aileen 
maar boven de V.S. Jocelyn en medewer
kers hebben aangetoond, dat zelfs met een 
doorbraak van de S.S.T. 's tot in 1990 de 
subsonische jets de grootste vervuilers van 
de stratosfeer blijven. Ik wens evenwel geen 
stelling te nemen voor of tegen een of ander 
bepaald vliegtuigtype, doch wil aileen be
klemtonen dat het hoog tijd wordt om van 
de motorenkonstrukteurs te eisen dat zij 
motoren gaan ontwikkelen die een geringer 
gevaar voor het leefmilieu opleveren. Een 
tweede oorzaak van verhoogde stikstofoxy
dekoncentraties in de stratosfeer zijn de 
kernbomontploffingen in deze laag. Er 
wordt hierover herhaaldelijk geredet wist 
onder de geleerden. Deze geleerde discussie 
heeft even wei nog geen definitieve wending 
genomen lOdat bij een mogelijke atoomoor
log nog met een groter gevaar moet reke
ning gehouden worden dan de radioaktieve 
straling, nl. de vernietiging van de ozonlaag. 
Onverwachts hebben twee geleerden der 
universiteit van Californie te Irvine v~~r 
sensa tie gelOrgd toen zij meedeelden dat 
het freongas, dat kwistig aangewend wordt 
in spuitbussen, een onmiskenbare bedrei- •• 
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ging vorm! voor de ozonlaag, Freon is de 
handelsnaam van 
van alifatische ~oolwaterstoffen; de meest 
voorkomende zijn en CF,CI" 
worden syntetisch vervaardigd waarbij in 
principe de waterstofatomen in methaan 
(CH.) worden door halogeen-
atomen, in geval chloor en nuor 

Beide produkten worden in spuitbussen 
voor onder meer kosmetika en in

secticiden, Een andere belangrijke 
sing van freon is het als 
stof in ijskasten en Op he! eer-
ste ziehl is hel een onschuldig gas om-
dat het reuk- en kleurloos is, daarenboven 
inert en niet Dit laatste maakt echter 
dat het noch noch kan 
worden afgebroken, Daar het daarenboven 
lichler is dan lucht het traag op en 

het door tot in stratosfeer waar 
he! echter onder de invloed der ultravio
lette zonnestraling ontbonden wordt zodat 
chloor Dit laatste zeer 
sterk met volgens reaktie Daar de 
affiniteit van ozon is voor chloor dan 
voor stikstofoxyde dit gas een 

gevaar op voor de ozonlaag dan 
der vliegtuigen 

temeer daar de produktie, die 
thans een halve megaton bedraagt, onge
veer verdubbelt in zes jaar, Daarenboven 
heeft freon een taaie levensduur in de stra
tosfeer. Molina en Rowland schauen hem 
lUssen de 40 en 100 tijd genoeg om 
heel wat schade aan te richlen, De j!evrees-

gezien men 
ties (0, I van het gas 
die in overeenstemming zjjn met de tot ale 
produktie van het gas sedert hel op indus
triele schaal aangewend wordt. Daarenbo
yen moe! hieraan toegevoegd worden dat 
met de ingebruikneming van de 
del een extra hoeveelheid chloorgas in de 
stratosfeer zal terechtkomen, voortkomen
de uit ammoniumperchloraat dat als oxy
deerder gebruikt wordt in raketmotoren, 
De mededeling werd aanvankelijk onge-

onthaald doch sedertdien is men aan 
de universiteit te (Stolarski en 

aan de universiteit Ie Londen 
(Watson en Clyne, als Crul-
zen e, tot dezelfde slotsom 
nL dat het freon der 
tieel gevaar 
kenen, 

een poten
kan bete-

Mogelijke gevolgen van de aftakeling 
van de Ozonlaag 

Alhoewel slechts in geringe mate aanwe
zig in de aardse dampkring vormt ozon een 
onmisbaar element voor ons bestaan, lnder-
daad, de houdt zowat tegen 
van de ultraviolette waarvan 
de kleiner is dan 320 nanometer. 

van oordeel dal het dank zij de
is dat het leven is kunnen ont

op aarde, Dit betekent dat voor de 

landelijke bijeenkomst JWG 
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bijeenkomst 
van 1974 zal ook nu weer een 

worden op de sterrenwacht te Roden. 

Voor deze die toegankelijk is voor aile weer- en 

amateurs-

amateurs, ongeacht de vereniging bij wie ze zijn, kan men 
opgeven door de aanmeldingsformulieren aan te vragen en ingevuld te sturen 
naar J. A, de Boer, Magnesiumlaan 9, Groningen, 

Hel zal bestaan uit lezingen van bekende amateurs, rondleidingen 
over sterrenwacht. 's avonds door instrumenten Ie kijken en 
een koffiemaaltijd, is er een excursie naar de te 
Westerbork. De kosten voor deelname aan he! 
f 4,-, voor de excursie naar Westerbork wordt eveneens 

Geeft u zich 
opdat 

op, we hopen dat velen komen evL met materiaal en 
weer een weekend wordt waar je op terog kunt zien, 

Deelnemers die de laatste 
ontvangen automatisch een 

regelmatig bezochten, 

E, K, Wubbena. 

meeste levende wezens intense ultravio
lette straling is, We hoeven ons 
daarover niet te verwonderen wanneer we 
er even aan denken dat we lOnnebrand op
lopen wanneer we ons onnadenkend bloOI-
stellen aan deze aan het strand en 
in de hoeven maar te 
den ken aan de speciale brillen die we moe
ten opzetten wanneer we ons thuis door een 
hoogtezonlamp laten bestralen. 
fysiologen beweren dat de mens in het don
ker zou kunnen ware het niet dat het 
netvlies der pasgeboren kinderen onherstel
baar beschadigd wordt door de in het nor-
male aanwezige ultraviolette stra-
ling, De omvang van he! is 
nog niet nauwkeurig bepaald boven-
staande banale voorbeelden kunnen reeds 
een idee geven van de gevolgen van de af
braak der ozonlaag, Daarenboven is het lo 

dat voor elke percent ozonvermindering de 
schadelijke straling met het dubbele toe-
neemt; d,w,z, een afname van der ozon-
laag lOU een toename van der stra-
lingsintensiteit tot gevolg hebben, 

Vast staat dat de groei van taJrijke gewas
wordt indien ze blootgesteld 

aan intens ultraviolet licht. Dit is 
onder andere het voor tomaten, la-
tuw en bonen, Weer andere vre-
zen voor mutaties, Ook klimato-
logische in het vooruitzicht ge-
steld, dat punt zijn de meningen erg uit-

voorspellen dat het 
anderen daaren-

tegen voor nieuwe 
staat dat veJe alarmkreten worden, 
lOnder te zijn onomstote-
Iijke wetenschappelijke argumenten of fei
ten. 

Conclusie 

Bovenstaand beeld is vrij pessimistisch en 
hoef! niet noodzakelijk bewaarheid te 
worden, De aangehaalde werken van des
kundigen zijn voorlopig niets anders dan en
kele haastige konklusies, Zij steunen meest
al op eenvoudige eendimensionale model
len van de waarbij slechts met 

werd reke
Daarenboven steunen de 

waarden der chemische reaktie
coefficienten op resuHaten bekomen in 
aardse die niet IV"""'''''' 
ze dezelfde zijn als in de opperatmosfeer. 
Het is overduidelijk dat het dringend 
is een grondig inzichl Ie verkrijgen over 
les wat er zich in onze dampkring afspeeJt 
ten einde een juist idee Ie hebben van de 
gevaren die hem bedreigen en hoe ze kun
nen worden, Dil is een der doel
stellingen van de aeronomie en van de 
ruimte-aeronomie in het bijzonder, Wij 
dan ook van oordeel dat deze jonge weten
schappelijke nog belangrijke taken 
voor de boeg staan, want 'Joosl mag welen 
wat ons f/iJg Ie wachten staat als we niel 
alles jlink in hel oog kunnen houden '. Deze 
laatste zinsnede is de vrije van de 
uilroep van de bekende aeronoom McElroy 
toen hij het verhaal der spuitbussen ver
nam, 
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