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Innehåll


 

Introduktion till aerosolpartiklar


 

Vad, varifrån, var, hur, vart…


 

Aerosolpartiklarnas inverkan på
 

klimatet


 

Direkt och indirekt


 

Kort om forskningen på
 

Helsingfors universitet


 

Målsättning: Att ge en ny synvinkel på
 

klimatprocesser



Introduktion till 
aerosolpartiklar

Vad är en aerosol?

Aerosolpartiklar = Partiklar i fast-
 

eller vätskeform som svävar i en gas, 
t.ex. luft

Aerosol = Aerosolpartiklar + omgivande gasen

Exempel på
 

aerosoler: avgaser, dimma, moln, havsspray, sanddamm, 
m.m. Just nu finns det antagligen ~1000 #/cm3

 

runt oss

Storleken (diametern) varierar mellan ca 1 nm och 100 µm, livstiden i 
atmosfären kan vara flera veckor



Bild:
Mikko Moisio
Dekati Oy



Motivation till att studera och forska i aerosoler


 

Behöver vi bry oss om det svävar små
 

partiklar i luften?


 

Svaret fanns 2 sidor tidigare


 

Aerosolpartiklar inverkar därmed på
 

vårt dagliga liv på
 

flera 
sätt


 

I större skala på
 

klimatet, i mindre skala på
 

hälsan 


 

Den direkta effekten på
 

klimatet uppkommer från 
aerosolpartiklarnas förmåga att reflektera, sprida och 
absorbera ljus



Aerosolpartiklar reflekterar och sprider ljus

Antarktis:  25km New Delhi: 2.5km

Bilder: Ismo K. Koponen och Petteri Mönkkönen



Aerosolpartiklarnas 
indirekta effekt: 
Molnbildning


 

RH = Relativ luftfuktighet


 

Beror kraftigt på
 

temperaturen


 

Vatten kondenseras på
 

ytor då
 RH överskrider 100%


 

För att vattenmolekyler i luften 
ska bilda vattendroppar, krävs en 
RH kring 500%
Moln kan inte bestå

 
av endast 

vatten!

http://www.youtube.com/watch?v=EneDwu0HrVg

RH~101%

RH~500%

http://www.youtube.com/watch?v=EneDwu0HrVg


Aerosolpartiklarnas indirekta effekt och dess 
inverkan på

 
klimatet


 

Aerosolpartiklar har alltid funnits på
 

jorden, och därmed 
möjligtgjort molnbildning


 

Människans inverkan har varit att öka på
 

partiklarnas 
antal


 

Fler aerosolpartiklar → fler kondenseringskärnor 
→ fler men mindre molndroppar → ljusare moln
→ mera solstrålning reflekteras tillbaka till rymden
→ nedkylande effekt på

 
jordytan



IPCC rapporten 2.2.2007 (förändring 1750-2005)



Ett ”lokalt”
 

exempel på
 

aerosolernas 
inverkan på

 
klimatet: London smog 1952


 

En kall period hade varat i några veckor, folk eldade (kol) mer 
än normalt


 

5.12 på
 

kvällen blev det nästintill vindstilla och inversion


 

Eldandet och industrin producerade stora mängder sot, 
svaveldioxid och aerosolpartiklar. Svaveldioxiden bildade 
svavelsyra, som kondenserade på

 
partiklarna tillsammans med 

vattenånga.  → Mera nerkylning


 

Sikten < 50 m i över 2 dygn


 

12 000 ”extra”
 

dödsoffer


 

"The interesting thing is that no one realised at the time that the number of deaths were 
increasing. There weren't bodies lying around in the street and no one really noticed that 
more people were dying.”
"One of the first indications was that undertakers were running out of coffins and florists 
were running out of flowers.”
"The number of deaths per day during and just after that smog were three to four times 
the normal."  BBC



Nyligen publicerat i Science


 

Science,
 

30 October 2009, Vol. 326. no. 5953, pp. 672 -
 

673



Helsingfors universitets hemsida idag



Forskning inom HU, avdelningen 
för atmosfärvetenskaper


 

Simulering, modeller, mätningar. Fysik, kemi, biologi, meteorologi etc 


 
Egen mätstation i Hyytiälä

 
med den längsta kontinuerliga mätserien 

av storleksfördelningar av aerosolpartiklar i världen



Formation av nya partiklar i Hyytiälä



Tack för
 

er
 

uppmärksamhet!
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