
Spikblad  
 
Abstract (in Swedish) 
Atmosfäriska aerosolpartiklar som innehåller brunt kol (BrC) absorberar ljus i UV-Vis-området. Detta gör att 
deras klimatpåverkan potentiellt kan vara väldigt stor även om den idag är dåligt kvantifierad. I de flesta av 
dagens klimatmodeller saknas detaljerade kemin med koppling till dessa egenskaper för atmosfärisk brunt 
kol. Detta innebär en stora osäkerheter i modellernas förutsägbarhet att beskriva strålningsbalansen. BrC 
atmosfäriska livscykel, m.a.o. bildning och omvandling, kan inte beskrivas fullt ut. Å ena sidan har det 
påpekats att den stark absorberande primära BrC (PBrC) kan omvandlas i atmosfären till mindre 
absorberande sekundär BrC via så kallad blekning. Därför studerades bildning, omvandling och optiska 
egenskaper för PBrC emitterad från förbränning av biomassa och fossila bränslen. Detta genomfördes både 
i fält- och laboratorieförsök. Å andra sidan kan icke absorberade sekundär (SOA) eller primär organisk 
aerosol (POA) omvandlas till svagt ljusabsorberande SBrC via så kallad ”browning” av SOA/POA. De kemiska 
processerna som ligger bakom denna omvandling/åldring av SOA är inte så väl karakteriserade. Dock tror 
man att närvaro av kväve, surhet och fuktighet driver på kemin för BrC processerna och därmed påverka 
den global strålningsbalansen. De är dessa möjligheter tillsammans med andra faktorer som har utforskats 
och nu presenteras i denna doktorsavhandling.  

 

Biomassaförbränning bidrar mycket till PBrC men har ekonomiska och miljömässiga fördelar framför fossila 
bränslen. Här studerades PBrC emissioner från en modern svensk biomassaförbrännare. De studerade 
parametrarna inkluderar gas- och partikelkoncentrationer, optisk absorption och kemiska egenskaper hos 
gaser och partiklar. Positiv matrisfaktorisering utfördes för att analysera data från en högupplöst kemisk 
joniseringsmasspektrometer (HR-ToF-CIMS) utrustad med ett filterinsläpp för gaser och aerosoler 
(FIGAERO) tillsammans med data från en fotoakustisk sotspektrometer med tre våglängder (PASS-3). 
Resultatet från faktoranalysen kopplades till emissionernas optiska egenskaper där lignin och 
cellulosa/hemicellulosa pyrolysprodukter var de viktigaste källorna till PBrC under de testade 
förbränningsförhållandena. 

 

Bildningen av PBrC och dess omvandling studeras även vid Indo-Gangetic Plains – Center for Air Research 
and Education (IGP-CARE) som är en lantligt och avlägsen plats i Indien. Här påträffas oftast episoder med 
några av jordens mest extrema halter av luftföroreningar. Fältmätningar av kortlivade klimatföroreningar 
inklusive BrC, svart kol (BC) och ozon (O3) genomfördes under ett år. Här identifierades förhöjda 
koncentrationerna av BrC och BC, vilket till stor del kan hänföras till den lokala biomassaförbränningen i 
närliggande landsbygdssamhällen. De viktigaste resultaten från studien är att den BC normaliserade BrC-
koncentrationen (BrC/BC-förhållande) påvisade en mycket uttalad dygnsvariation under hela året med 
distinkta morgon- och kvällstoppar i allmänhet och ett minimum runt middagstid, dvs. en slags 
båtformsmönster över dygnet. Den extremt kraftiga minskningen av BrC/BC-förhållandet vid gryningen 
varje morgon indikerar betydelsen av fotokemiska processer i omvandlingen av BrC. Detta kan antas vara 
associerat med fotokemisk blekning av PBrC. 

 

PBrC bildningen och dess optiska egenskaper studerades vid tre olika bränsleblandningar för en 
propanlåga. Emissionen av primär organisk aerosol (POA) utgjorde en hög andel (20–40 viktprocent) vid 
förbränning av propan och den var övervägande (dvs. 92–97 viktprocent) internt blandad med BC.  

För dessa förbränningsförhållanden var partikelemissionerna som innehöll BrC, POA och BC mycket 
ljusabsorberande, d.v.s. har en Ångström absorptionsexponent (AAE) vid 405/781 nm >1.5. 
Massabsorptionstvärsnitt (MAC) var 5 m2 g-1 för POA vid 405 nm för en av sammansättningarna (fet 
bränsleblandning) vilket är jämförbar med MAC:er av BC-partiklar (8–9 m2 g-1).  

 



BrC bildning, omvandlingen och optiska egenskapen studeras med avseende på inverkan av reaktivt kväve 
(NOx, NH3), surhetsgrad (H2SO4) och fuktighet för SOA bildad vid fotooxidation av toluen.  

Bildningen av toluen SOA vid [NOx]/[ΔHC] molförhållande från 0.15 och nedåt skilde sig tydligt (var 
konstant) från molförhållanden över 0.15, där SOA massan ökade. Detta skiljer SOA bildade vid 
kvävefattiga (NR, låga NOx halter), och kväverika (NP, höga NOx halter) förhållanden vilka ger högre halter 
av organiska nitrater. Denna distinktion är ett värdefullt verktyg för att förstå och beskriva trender i 
bildning och egenskaper av BrC innehållande SOA vid olika NOx halter. Därför klassificeras SOA bildad vid 
kvävefattiga och kväverika förhållanden som NP SOA och NR SOA, respektive. Ljusabsorptionskoefficienten 
(Babs) och massabsorptionstvärsnittet (MAC) av SOA ökade med [NOx/ΔHC] för både NP- och NR-
regimerna. För NP SOA ökade MAC med [NOx/ΔHC] oberoende av den relativa fuktigheten (RH). MAC för 
NR SOA var emellertid RH-beroende. Under både NP- och NR-regimer främjade surhet SOA-”browning” 
medan NH3 ökade Babs och MAC vid 80 % RH. Den högsta MAC observerades vid den lägsta RH (20%) och 
pH för NR SOA. Det antogs därmed att MAC för SOA beror huvudsakligen på pH och förhållandet 
[H+]fri/[SOA massa] för den vatteninnehållande SOA-fasen 

 

I samma försök som ovan analyserades även data från HR-ToF-CIMS. Jag noterade att vid flera m/z (detta 
är massa laddningsförhållanden av detekterade joner som bildas vid kemisk jonisation) var trenden för 
topparna samma som trenden för bulkljusabsorptionen Babs vid ökad [NOx/ΔHC] för BrC innehållande SOA. 
Dessa m/z namnges som BrC molekyler innehållande kromoforer. En intressant observation var att det var 
unika m/z som framförallt bidrog till Babs för varje experiment. Dock var m/z=296 en av det vanligaste 
jonerna detekterad under flera av de utvalda experimentella förhållandena. RH spelade en viktig roll för 
m/z-fördelningen. De BrC-kromoforer som motsvarar olika identifierade m/z föreslås vara nitroaromatiska 
föreningar (NAC). Dessa bildas primärt via OH-oxidation av toluen följt av nitrering och/eller demetylering 
av den oxiderade aromatiska ringen. De föreslagna nyckel BrC-kromoforerna är nitroderivat av fenoler, 
katekol, bensoesyra, bensaldehyd och bensonitriler. 
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