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1. Het electromagnetische spectrum (herhaling)

dus: als de golflengte toeneemt neemt de frequentie af. Het product van beide is 

de lichtsnelheid , en dat voor elk type elektromagnetische straling.



De golflengte (en dus ook 

de frequentie)  typeert de 

soort electromagnetische 

straling



Het elektromagnetisch spectrum



Merk op hoe de golflengte toeneemt van links naar rechts, en dus de 

frequentie afneemt. Het product van beide is de lichtsnelheid. 

De stralingsenergie neemt af  van links naar rechts

hoogfrequent laagfrequent
Het elektromagnetisch spectrum



RELATIE STRALINGSFREQUENTIE –

BIOLOGISCHE  SCHADE.
 Regel 1:

Hoe groter de frequentie van elektromagnetische stralen, hoe 

groter het doordringend vermogen ervan, in dode maar ook in 

levende materie.

 Voorbeeld : Penetratiediepte UV-stralen < penetratiediepte 

röntgenstralen(X) :

UV wordt al tegengehouden door 'textiel' of huid

Röntgenstraling kan veel diepere mutaties veroorzaken

 Voor de biologie van mutaties en de ontwikkeling van primaire 

en secundaire tumoren: zie les



 Regel 2 : E = h . f (met h = constante van Planck)

Dus: Hoe groter de frequentie (f) van elektromagnetische 

stralen, hoe meer energie (E) ze transporteren, hoe 

schadelijker.

 Opmerking:

Het vermogen van een stralingsbron (Joule / s) wordt in 

watt uitgedrukt.

De vermogensdichtheid (in Watt/ m2) neemt af met het 

kwadraat van de afstand tot de bron (zie les)



2. Ultra-Violette straling (UV)

UVC en UVB worden grotendeels door ozon tegen gehouden.



 UV- bronnen: zon, zonnebanken, halogeenlamp,laspost, 

…: dosis optellen.

 dosis hangt af van bronsterkte (Watt/m²) en van 

tijdsduur (s) :

W/m² . s = J/s /m² . s = J / m²

 UV-schade HUID : zonnebrand = erytheem 

Minimale erytheemdosis (MED) verschilt volgens :

- huidtype (naargelang gehalte melanine)

- soort straling: UVC schadelijker dan UVB dan UVA

 Mutatie in huidcellen kan leiden tot maligne melanoom 

(kwaadaardige huidtumor). 



Risico's voor huidkanker in relatie tot huidtype.



 UV-schade OGEN :

Oogvliesontsteking en cataract (drempeldosis 40 à 140 

kJ/m2)

 UV-normen : geen

 Hypothese : Ozon: - 1 %  UVB: + 2 %  huidkanker 

toename

volgens de optimisten met 2 %

volgens de pessimisten met 6 %

 UVB tast ook materialen aan (verven, plastics, …)

 UVB heeft effect op fotosynthese.



3. De afbraak van stratosferisch ozon

Ozon is een tamelijk stabiele 

molecule opgebouwd uit 

3 O - atomen.

Een groot deel van de UVC wordt door 

dit proces van ozon vorming al 

onschadelijk gemaakt

http://evodisku.multiply.com/journal/item/661

A. De natuurlijke vorming van ozon in de stratosfeer

http://evodisku.multiply.com/journal/item/661


B. De natuurlijke afbraak van ozon in de stratosfeer



C. De natuurlijke afbraak en de opbouw van ozon  in de 

stratosfeer zijn ongeveer gelijk aan elkaar waardoor de 

natuurlijke concentratie redelijk stabiel is.

Als je al de ozon bij elkaar zou brengen bij norm omstandigheden 

(1000 millibar en 273 Kelvin (0°C) , dan heb je een laagje van 4 

mm ozon.

1 Dobson = 0,01 mm ozon

100 Dobson = 1 mm

Dus de normale concentratie bedraagt ca 400 Dobson eenheden.



D. Het belang van ozon in de stratosfeer

Bij dit proces wordt UVB onschadelijk gemaakt én

wordt er evenveel ozon gevormd als er verdwijnt.



Chemie van de afbraak van ozon door (H)CFK's

 (H)CFK's komen na 10 jaar ca 25 à 30 km hoog in de stratosfeer in 

contact met UV-straling. Daardoor splitsen deze moleculen wél, dat 

levert zéér reactieve vrije radicalen op.



Zo kan 1 chloorradicaal (of Fluor of Broom) via een kettingreactie 

mechanisme meer dan 100.000 O3-moleculen afbreken: stap 1 tot 5 blijven 

zich herhalen.

http://natuurwetenschap.web-log.nl/natuurwetenschap/2005/01/de_ozonlaag.html

hoofdverantwoordelijke blijkt dus 

de chloorchemie(PVC, CFK's, 

methylbromide, …)

- natuurlijke chloorbronnen 

bestaan ook, maar zijn 

beperkt.

http://natuurwetenschap.web-log.nl/natuurwetenschap/2005/01/de_ozonlaag.html


Enkele kenmerken van de atmosfeer: het ozongat aan de zuidpool

 Temperatuurgrens tussen troposfeer en stratosfeer vormt een 

barrière voor menging (=tropopauze).

 Wateroplosbare stoffen geraken nauwelijks in de stratosfeer, maar 

'regenen' weg in de troposfeer. (CFK's zijn apolair en raken dus wél 

in de stratosfeer)

 Tijdens de zuidpoolwinter (vanaf april, mei) is de zuidpoollucht 

extreem koud en door een meanderende poolwind (vortex) 

geïsoleerd van de  rest van het zuidelijk halfrond. In de zeer koude 

polaire atmosfeer worden tijdens de winter (geen zonlicht, dus geen 

fotolyse) veel chloorverbindingen opgestapeld in ijskristallen (HCl, 

Cl2, ClO, Cl2O2, ClONO2,…)

 In de lente (sep/okt) komt snelle fotolyse opgang waardoor zeer veel 

chloorradicalen vrijgesteld worden in zeer korte tijd. Dit verklaart de 

snelle ozonafname, reductie tot ca 88 Dobson in 1994 !!

 Nadien wordt ozon weer aangevuld uit andere delen van zuidelijk 

halfrond (de vortex valt weg in zomerhalfjaar).



Zuidpool: antarctische

ozondepletie

Het ozongat op 27 sep. 2010. 

Men kan on line volgen op 
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

The largest ozone hole 

ever observed occurred 

on 24 September 2006

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/daily_front.php?date=2010-09-27
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/daily_front.php?date=2010-09-27
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/


Noordpool: arctische 

ozondepletie 

kijk voor updates:

http://www.theozonehole.com/

arcticozone.htm

http://www.theozonehole.com/arcticozone.htm


Het ozongat is waarschuwing; het ozonscherm boven de Zuidpool is extra kwetsbaar 

door klimatologische condities. In 1985 afname met 40%, jaren 90 tot - 60% à 70 %, 

jaren 2000 stabiel op zéér laag niveau, met in 2006 en 2008 opnieuw extreem lage 

cijfers . Men tracht de (H)CFK productie te regelen via steeds strengere 

internationale conventies: Montréal (1987), London (1990), Kopenhagen(1992). EU-

verordening 2037/2000. Probleem: moeilijke noord-zuid discussies.

http://www.theozonehole.com/2007hole.htm

http://www.theozonehole.com/2007hole.htm


http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/aantasting-van-de-ozonlaag/emissie-van-ozonafbrekende-stoffen/emissie-

van-ozonafbrekende-stoffen/ september 2017

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/aantasting-van-de-ozonlaag/emissie-van-ozonafbrekende-stoffen/emissie-van-ozonafbrekende-stoffen/


En de toekomst ? 

 Maar er zal nog vele jaren uitgestelde emissie van CFK’s en 

(H)CFK’s uit kunststofschuimen plaatsvinden, onder andere bij de 

sloop van gebouwen (naar MIRA, 2006). Bovendien is geschuimd 

PUR na afbraak niet meer te scheiden van het bouwafval. Puin dat 

met PUR-schuim is verontreinigd, kan dan niet worden hergebruikt 

noch gerecycleerd en is gevaarlijk chemische afval. 

 Hoe dan ook, de opdrachtgever kan op dit ogenblik volstrekt CFK-

vrij laten bouwen. 

 http://www.theozonehole.com/index.htm

 https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/moeten-we-ons-nog-

zorgen-maken-om-het-gat-de-ozonlaag

 https://www.knack.be/nieuws/planet-earth/cfk-s-zijn-terug-ozonlaag-

opnieuw-bedreigd/article-normal-1149089.html

 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/17/stijging-van-verboden-

schadelijk-gas-in-de-ozonlaag/

http://www.theozonehole.com/index.htm
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/moeten-we-ons-nog-zorgen-maken-om-het-gat-de-ozonlaag
https://www.knack.be/nieuws/planet-earth/cfk-s-zijn-terug-ozonlaag-opnieuw-bedreigd/article-normal-1149089.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/17/stijging-van-verboden-schadelijk-gas-in-de-ozonlaag/

