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 NOS:

“Werken in dieselrook nog schadelijker dan gedacht”

“Ik heb veel collega's verloren door dieselrook”

 Autoblog.nl:

“Gezondheidsraad: werken in dieselrook super schadelijk”

 ThePostOnline:

“dieseluitlaat is nieuwe sigaret”

“Gezondheidsraad: diesels zijn een soort rijdende Fukushima’s”

 Telegraaf:

“Het Longfonds vindt het tijd worden om afscheid te nemen van

het dieseltijdperk”
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DieselMotorEmissie (DME)
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 Complex mengsel van gassen, deeltjes en vloeistofdeeltjes

 Aanzienlijk deel van stof in DME bestaat uit elementair 

koolstof (EC)



Typische deeltjesgrootte verdeling 
fijnstof uit DME (P. Nelson)
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Meten van DME
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 In verleden werden verschillende stoffen gemeten als 

indicator voor DME

 PAK’s

 Aromaten

 Koolmonoxide (CO)

 Stikstofoxiden (NOX)

 Nitropyreen

 Etc.

 Momenteel EC als markerstof voor DME,

te bepalen in respirabele fractie



Wat is EC?
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 EC is koolstof dat een pyrolyse ondergaan heeft en bestaat 

in zijn zuiverste vorm enkel uit koolstofatomen

 Op EC (roetkernen) zijn organische en anorganische 

stoffen geadsorbeerd

 TC = OC + EC



Meetmethode
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 Respirabele fractie

 Higgins Dewell cycloon

Prefired kwartsvezel

PAS pomp op 2,2 l/min



Filterbelading
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Centrum Rand



Analysemethode
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 Thermische bepaling

– OC met inert gas 

– EC met actief gas 

 Detectie van geoxideerde C (CO2) met IR, Coulometrie of 

na omzetting in CH4 met FID

 Voorbeelden analysemethodes:

– ASTM 1019

Thermisch optisch mbv IR detector van CO2

– BGI 505.44

Coulometrie; electrochemische bepaling van CO2

– NIOSH 5040

Thermisch optisch,  FID detector methaan uit CO2



NIOSH 5040 protocol
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 Omdat de filters niet homogeen zijn beladen wordt de 

“punch” dusdanig gepositioneerd dat een representatief 

deel van het filter wordt geanalyseerd

 Bij de NIOSH methode wordt slechts een deel v/h filter 

(punch) geanalyseerd



NIOSH 5040 protocol
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“Charring”
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 Als gevolg van “charring” wordt een deel van het OC 

omgezet in EC

 Het NIOSH protocol corrigeert hiervoor middels laser 

transmissie

 Indien een filter vele malen meer OC dan EC bevat kan dit 

resulteren in een overschatting van de concentratie EC

 Bij het ASTM en BGI protocol is de invloed van “charring” 

nog groter omdat deze protocollen geen gebruik maken 

van correctie middels laser transmissie



Toetsing DME
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 Vanuit overheidswege geen grenswaarde voor EC als 

marker DME

 Tot circa 10 jaar geleden werd een TRK van 100 µg/m3

gehanteerd (geen gezondheidskundige onderbouwing)

 IRAS 2007: Verbodswaarde en streefwaarde voor het 

risico op additionele sterfte

– Streefwaarde: 0,16 µg/m3

– Verbodswaarde: 50 µg/m3



Kanttekening toetsing DME
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 De metingen die ten grondslag liggen aan het opstellen van 

de streef- en verbodswaarde zijn uitgevoerd middels BGI 

505.44 waarbij niet wordt gecorrigeerd voor “charring”

Huidige metingen naar EC (volgens NIOSH protocol) 

resulteren in een onderschatting in relatie tot de 

toetsingswaarden!

 In het rapport van het IRAS wordt uitgegaan van een 

achtergrondblootstelling aan EC van 3 µg/m3



Aanbevelingen blootstellingsbeoordeling
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 Beoordeel per situatie of metingen naar EC in respirabele 

fractie juiste keuze is

Elementair koolstof (EC) in µg/m3 12 22 38 54 66

Stikstofmonoxide (NO) in µg/m3 < 164 993 1490 1600 2120

verhouding EC en NO “off-shore “ gemeten nabij de uitlaat van een scheepsmotor



Aanbevelingen blootstellingsbeoordeling
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 Zet de gemeten concentratie EC af tegen de 

achtergrondconcentratie in de buitenlucht

 Hanteer een realistische en haalbare bedrijfsgrenswaarde

die de achtergrondconcentratie in de buitenlucht benadert



Bedankt voor jullie aandacht


