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Yfirlýsing
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið
af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri
prófgráðu.

________________________________
Björk Lárusdóttir
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Ágrip
Svart kolefni/hreint kolefni eru hluti af kolefniskennda hluta efnis sem myndast við
ófullkominn bruna jarðefnaeldsneytis og hafa aukist töluvert í náttúrunni síðustu
áratugina eða eftir iðnbyltingu. Þetta eru efni sem geta bæði valdið náttúrunni sem og
mönnum miklum skaða. Talið er að svart kolefni geti verið krabbameinsvaldandi sem
og að þessi efni geti haft gífurleg áhrif á loftslag og vistkerfi.
Í þessu verkefni var leitast eftir því að þróa aðgengilega aðferð til þess að
mæla svart/hreint kolefni sem hagnýta mætti til þess að mæla magn þessara efna í
díselútblæstri. Verkefnið var tvíþætt. Annars vegar prófun á brennslu ólífræns og
lífræns kolefnis þar sem notaður var brennsluofn af gerðinni CD-1200G (Vacuum tube
high temperature furnace). Þar voru notuð kol og sellulósi til þess að reyna að greina
hvernig brennsluaðferð þyrfti að nota til þess að brenna allt lífræna kolefnið en halda
öllu ólífræna efninu í sýninu til þess að þróa áfram aðferð til mælinga á svörtu/hreinu
kolefni. Hins vegar var prófuð NIR greining á sýnum úr díselútblæstri sem safnað var
á ryksíur og athugað hvort litróf fengjust sem gæfu vísbendingar um innihald
svarts/hreins kolefnis.

Lykilorð: Svart kolefni, hreint kolefni, sót, agnamengun, svifryk, díselútblástur, NIR.
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1. Inngangur
1.1 Loftmengun
Loftmengun á sér mismunandi uppruna þar sem bruni jarðefnaeldsneytis er oftast
aðaluppsprettan. Mengunarvaldar eru oft flokkaðir eftir uppruna, efnasamsetningu,
stærð og hvort þeir séu innan- eða utandyra. Einnig er hægt að flokka mengunarvalda
sem fyrsta stigs og annars stigs mengunarvalda. Mengun sem er losuð beint út í
andrúmsloftið er kölluð fyrsta stigs mengun. En mengun sem myndast vegna
efnahvarfa við aðra mengunarvalda eða gös andrúmsloftsins er flokkuð sem annars
stigs mengun. Einn mjög mikilvægur þáttur í að flokka loftmengun er skiptingin í
gasmengun og agnamengun (Bernstein o.fl., 2004).
Loftmengun er mjög misjöfn eftir staðsetningum í heiminum. Verst er hún í
löndum sem eru í hraðri þróun í Asíu. Eftir iðnbyltinguna var mengunin hvað mest á
Vesturlöndum en í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku hefur mengun minnkað
verulega síðustu ár og áratugi. Á síðustu árum hefur athygli beinst að heilsuáhrifum
loftmengunar til skemmri og lengri tíma. Á það bæði við um almenning og
sérstaklega þá sem vinna við mengandi aðstæður. Komið hefur í ljós að loftmengun
og þá sérstaklega agnamengun geti valdið krabbameini hjá mönnum. Er það byggt á
nægum sönnunum eftir rannsóknir á mönnum og dýrum. Einna helst hafa rannsóknir
leitt í ljós að loftmengun geti aukið hættu á lungnakrabbameini. Einnig hefur verið
sýnt fram á að loftmengun geti valdið breytingu í tjáningu gena (Loomis o.fl., 2013).
Á Íslandi felst mengun einna helst í útblæstri frá bílum. Skiptir þar mestu máli
stórir atvinnubílar því þeir blása töluvert meira sóti út í andrúmsloftið en fólksbílar.
Þeir eru einnig mun stórtækari í því að rífa upp malbik og þyrla þar með malbiksryki.
Einnig eiga álver og önnur stóriðja stóran þátt í mengun loftsins. Hér á landi kemur þó
langstærstur hluti mengunarinnar frá bílaumferð og sveiflur í mengun fylgja
umferðinni mjög greinilega. Mengunin getur verið mjög lítil yfir blánóttina en um leið
og morgunumferðin hefst eykst mengunin hratt. Aðrir toppar eru í hádeginu og
síðdegis. Þetta gerir mengunina á Íslandi svolítið frábrugðna mengun víða á
meginlandi Evrópu og Ameríku þar sem stór hluti lands fer undir þéttbýli og mengun
er mun stöðugri. Á Íslandi hentar ekki eins vel og víða erlendis að taka
sólarhringsmeðaltal af mengun því það gefur ekki rétta mynd af ástandinu eins og það
er þegar flestir eru á ferli (Þorsteinn Jóhannsson, 2007).
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Gott dæmi um það er samanburður á svifryki í London og Reykjavík sem
gerður var á þremur dögum á árinu 2005. Á mynd 1 má sjá samanburðinn í
agnamengun sem mældur var í µg/m3. Þar sést greinilega að talsvert meiri
dægursveifla er í Reykjavík. Einnig vekur það athygli að talsvert meiri mengun er á
hápunktum dægursveiflunnar í Reykjavík en í London. Þessi mynd sýnir að oft gefur
það ranga mynd að skoða meðaltöl til þess að lýsa svifryksmengun í Reykjavík.

Mynd 1 Samanburður á svifryki í London og Reykjavík. Heimild: Þorsteinn Jóhannsson, 2007

Sólarhringsmeðaltalið lýsir ástandinu nokkuð vel í London en vanmetur stórlega
ástandið að degi til í Reykjavík þegar flestir eru á ferli. Vegna þess hve lítil mengun er
á nóttunni í Reykjavík fegrar það mjög meðaltalstölur í Reykjavík (Þorsteinn
Jóhannsson, 2007).
Díselbílar losa ekki eins mikið af gróðurhúsalofttegundum og bensínbílar og
sem dæmi má taka að díselbílar losa um 15-25% minna af koltvísýringi en
sambærilegir bensínbílar. Hins vegar losa díselbílar á bilinu 5-15 sinnum meira af sóti
en bensínbílar. Sótið sem hluti svifryksins og nituroxíðsambönd eru einu
mengunarefnin sem fara oft á ári yfir heilsuverndarmörk í Reykjavík. Færa má rök
fyrir því að sót sé hættulegasti hluti svifryksins því það er smágerðasti hlutinn og
inniheldur auk þess þekkta krabbameinsvalda úr flokki fjölhringja vetniskolsambanda
(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH) (Þorsteinn Jóhannsson, 2007). Því er afar
áhugavert að reyna að henda reiður á þessari agnamengun með frekari mælingum.
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1.2 Skaðsemi svifryks
Samkvæmt skilgreiningu er mengunarvaldur efni sem veldur mönnum, dýrum eða
gróðri skaða. Jafnvel þótt fjölmörg náttúrufyrirbæri geti verið mengunarvaldar svo
sem eldgos, brunar og fleira þá eru athafnir mannsins meginvaldur mengunar
andrúmsloftsins. Hættulegar lofttegundir sleppa út í umhverfið vegna ýmissa athafna
mannsins sem geta haft skaðleg áhrif á umhverfið sem og heilsu manna (Kampa &
Castanas, 2008). Nú er ljóst að smáar agnir í andrúmsloftinu hafa einnig mjög mikil
áhrif það er svokallað svifryk. Í þessari ritgerð verður hér eftir einungis beint sjónum
að áhrifum svifryks.
Agnastærð er grundvallarþáttur þegar lýsa á hegðun agna. Allir þættir
agnamengunar byggjast á agnastærð. Agnir geta verið mjög mismunandi að stærð og
hundraðfaldur munur getur verið á milli smæstu og stærstu agna. Algengast er að nota
eininguna míkrómetri (µm) til þess að lýsa agnastærð það er 10-6 m. Þá er oftast verið
að vísa til þvermáls agna (Hinds, 1999). Rannsóknir hafa sýnt að stærð agna og
yfirborðsflatarmál skera úr um líffræðileg áhrif þeirra. Möguleikar þeirra til að kalla
fram bólgur í mönnum, lungnaskaða og önnur líffræðileg áhrif stjórnast mjög af stærð
og yfirborðsflatarmáli. Þessi áhrif verða sterkari fyrir fínar og mjög fínar agnir því
þær komast lengra ofan í öndunarveginn, jafnvel ofan í lungnablöðrurnar þar sem
50% þeirra verða eftir í grunnvefnum (Valavanidis, Fiotakis, & Vlachogianni, 2008).
Svifryk eru agnir á föstu formi og greina sig þar með frá gasögnum sem eru atóm eða
sameindir og þar af leiðandi mörgum stærðargráðum smærri. Svifryksagnir eru svo
smáar að þær svífa um í andrúmsloftinu fremur en að falla til jarðar líkt og stærri
agnir. Almennt eru agnir skilgreindar sem svifryk ef þær eru minni en 10 µm
(Þorsteinn Jóhannsson, 2007).
Aukinn bruni jarðefnaeldsneytis frá upphafi iðnbyltingar hefur haft þau áhrif
að efnasamsetning andrúmsloftstins er að breytast. Ófullkominn bruni eldsneytis
veldur myndun sóts. Efnagreiningar á hefðbundnu sóti frá díselvél hafa sýnt að það
samanstendur mestmegnis af kolefni ásamt ögnum af brennisteini, súrefni, vetni og
málmum (Bredin, Larcher & Mullins, 2011). Sótið hefur ýmis áhrif á heilsu manna og
hefur áhrif á mörg líffæri og líffærakerfi. Þetta getur verið allt frá minniháttar
öndunarerfiðleikum til langvarandi lungna- og hjartasjúkdóma (Kampa & Castanas,
2008). Líf manna getur styst um mánuði eða jafnvel ár vegna svifryksmengunar.
Einnig hafa rannsóknir sýnt hjartaviðbrögð við ögnum sem geta valdið líffræðilegum
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ferlum sem leiða til dauða. Sömuleiðis hefur verið sýnt fram á að ungabörn
sérstaklega þau sem þjást af astma eru afar viðkvæm fyrir áhrifum fíns svifryks
(Garrison, 2001). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að agnamengun geti hraðað myndun
blóðtappa (Mutlu o.fl., 2007).
Agnamengun hefur verið skilgreind sem alheimsvandamál og ógnun við
lýðheilsu fólks á heimsvísu. World Health Organization (WHO) hefur áætlað að um
það bil þrjár milljónir manna deyi árlega vegna agnamengunar. Þetta bendir til þess að
agnamengun sé einn af stærstu einstöku áhættuþáttum hvað varðar heilsu manna.
Rannsóknir hafa aðallega beinst að magni fínna agna og minni áhersla hefur verið
lögð á gerð og uppruna agnanna. Þar af leiðandi eru þær gerðir af ögnum sem hafa
mest áhrif á heilsu manna ekki vel þekktar. Þetta gerir það að verkum að geta manna
til að bera kennsl á hvaða tegundir agna valda mestum skaða eru takmarkaðar. Á
síðustu árum hefur þó orðið vitundarvakning í því að reyna að bera kennsl á hvaða
tegundir agnamengunnar valdi mestum skaða. Slíkar rannsóknir geta auðveldað þær
reglugerðir sem þarf að setja til þess að minnka áhættu vegna loftmengunar (Thurston
o.fl., 2016).
Agnamengun í díselútblæstri hefur valdið miklum og vaxandi áhyggjum
síðustu ár vegna skaðlegra áhrifa á heilsu manna. Talsvert magn agnamengunar er í
nágrenni við vegi sérstaklega í borgarsamfélögum. Mjög smáar agnir er að finna í
díselútblæstri sem eru minni en 100 nm. Talið er að mestur heilsuskaði verði af
þessum agnarsmáu eindum. Þær geta komist inn í frumuhimnur, inn í blóðið og
jafnvel upp í heila. Sumar rannsóknir sýna að slíkar eindir geti aukið arfgengar
stökkbreytingar í mönnum. Meðal annars þess vegna hefur mikil áhersla verið lögð á
að minnka útblástur frá díselbílum og reglugerðir eru sífellt að verða strangari. Mesti
útblásturinn á sér stað frá stórum farartækjum í byggingariðnaði og samgöngutækjum
ásamt vélum notuðum í landbúnaði og skógrækt. Agnir frá díselútblæstri eru flókin
blanda af hreinu kolefni, ýmsum vetniskolsamböndum, brennisteinssamböndum og
fleiri efnum. Agnirnar hafa mismunandi stærð, lögun og leysni og hafa þess vegna
mismunandi eitureiginleika (Burtscher, 2005).
Kolefni í agnamengun kemur fram sem hreint kolefni (EC), lífrænt kolefni
(OC) og ólífræn sölt (karbónöt). Í mengun af gas- og vökvaeldsneyti hafa karbónöt
lítið að segja. Mismunandi aðferðir eru notaðar til að lýsa kolefnisinnihaldi útblásturs
fer eftir því hvaða tækni er notuð við mælingar. Þetta leiðir oft til misskilnings á milli
vísindamanna meðal annars vegna þess að tiltekin hugtök eru ekki alltaf notuð á sama
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hátt. Í niðurstöðum úr varmamassamælingum (thermogravimetric analysis) er hreint
kolefni notað um þann hluta kolefnisins sem ekki er rokgjarn en lífrænt kolefni um
rokgjarna hlutann. Svart kolefni (black carbon) er svo hugtak sem notað er í tengslum
við mælingar á ljósgleypni, sem stafar aðallega af hreinu kolefni. Svart kolefni er því
einnig hreint kolefni en vegna mismunandi aðferða til að áætla svart kolefni og hreint
kolefni geta gildi fyrir þau verið misjöfn (Burtscher, 2005).
Í raun eru hugtökin svart kolefni, hreint kolefni, sót og ljósgleypandi kolefni
(LAC) oft notuð á nokkuð misjafnan hátt í vísindunum. Sót er afurð ófullkomins
bruna af elsneyti sem inniheldur kolefni. Svart kolefni vísar hins vegar til
ljósfræðilegra eiginleika sóts og er skilgreint sem ljósgleypandi hluti kolefnisins.
Ljósgleypni verður ekki aðeins í kolefni en svart kolefni hefur miklu meiri gleypni en
önnur efni í ögnunum. (Karanasiou o.fl., 2015). Svart kolefni og hreint kolefni eru í
raun sitthvor hliðin á sama teningnum. Svart kolefni er notað í jarðvegsfræði en hreint
kolefni í fræðum andrúmsloftsins (Hammes o.fl., 2007). Hér á eftir verður farið í
nánari útlistun á svörtu kolefni/hreinu kolefni.

1.3 Svart kolefni
Svart kolefni eða Black carbon (BC) er afurð veðrunar á grafít kolefni í steinum ásamt
því að myndast við ófullkominn bruna á jarðefnaeldsneyti
og gróðri (Koelmans o.fl., 2006). Efnahvarfið sem
myndar svart kolefni er útvermið og á sér stað við hitastig
á bilinu 280 - 500°C. Magn sem myndast við bruna fer
mjög eftir gerð, magni og ástandi eldsneytis. Einnig hafa
veðurskilyrði mikil áhrif ásamt misleitni hvarfefna, hraða
og tímalengd bruna (Schmidt & Noack, 2000). Svart
kolefni gefur sóti sinn svarta lit (C2ES, 2010).
Hægt er að greina svart kolefni frá öðrum gerðum
af kolefni og kolefnissamböndum vegna nokkurra
einstakra eiginleika. Í fyrsta lagi hefur það einstaklega
mikla gleypni á bylgjusviði ljóss eða um 5 m2/g við
bylgjulengdina 550 nm. Í öðru lagi er það mjög hitaþolið Mynd 2 Klasar af svörtu kolefni.
það er það viðheldur upprunalega formi sínu við mjög Heimild: Bond o.fl., 2013
hátt hitastig. Suðumark svarts kolefnis er nálægt 4000 K. Í þriðja lagi er það
óleysanlegt í vatni og mörgum skautuðum lífrænum leysum þar á meðal algengum
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leysum eins og metanóli og asetoni. Í fjórða lagi kemur það fyrir sem örsmáar kúlur
og á mynd 2 má sjá hvernig klasarnir líta út í smásjá. Notkun hugtaksins svart kolefni
er þó ekki alltaf notað einungis um efni sem uppfylla þessi skilyrði vegna misræmis á
milli samþættra skilgreininga og sumir nota það jafnvel sem samheiti fyrir sót (Bond
o.fl, 2013).
Kolefni getur myndað margvísleg form af föstum byggingareiningum vegna
getu þess til að mynda mismunandi svigrúmablöndun. Kolefnisatóm sem hafa
svigrúma-blöndunina sp3 mynda demantslaga byggingu en kolefni sem hafa
svigrúma-blöndunina sp2 mynda flata grafít byggingu (Schmidt & Noack, 2000).
Agnir svarts kolefnis í menguðu borgarlofti eru missmáar en agnir sem eru annað
hvort um það bil 0,1 µm eða 1 µm eru algengastar. Minni agnirnar ferðast lengra og
dreifast því víðar. Flutningur lítilla agna yfir langar vegalengdir getur gert það að
verkum að svart kolefni dreifist til fjarlægra staða eins og yfir opið haf (Masiello,
2004).

Mynd 3 Útblástur svarts kolefnis árið 2000 eftir uppruna og heimsálfum. Heimild:
Bond o.fl., 2013
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Síðastliðna öld hefur aukinn bruni lífmassa og notkun jarðefnaeldsneytis aukið
gífurlega magn svarts kolefnis í umhverfinu. Þessi aukna notkun jarðefnaeldsneytis á
rætur sínar að rekja til aukins iðnaðar, breytinga í landbúnaði og gífurlegrar aukningar
umferðar (Schmidt & Noack, 2000). Einnig er talið að árleg myndun svarts kolefnis
við bruna gróðurs sé 50-270 Tg (Cheng o.fl., 2006). Vegna hringrásar í
andrúmsloftinu og afrennsli á yfirborði er svörtu kolefni dreift um allan heim og finnst
í andrúmslofti, jarðvegi, ís, sjó, ferskvatni og víðar (Koelmans o.fl., 2006). Á mynd 3
má sjá útblástur svarts kolefnis árið 2000 eftir uppruna og hlutfall efna sem berast
með svarta kolefninu. Einnig er sýnt hversu mikið hver heimsálfa losar. Af þessari
mynd má sjá að Evrópa, Norður- og Suður-Ameríka losa mest af svörtu kolefni með
díselútblæstri. En Austur-Asía er lang stærst þegar kemur að losun svarts kolefnis frá
iðnaðarkolum. Afríka og Suður Ameríka eru áberandi stærstu losendur svarts kolefnis
vegna skógarelda og sinubruna (Bond o.fl., 2013).
Uppsprettur útblásturs á svörtu kolefni eru að breytast mjög hratt vegna
aukinnar orkunotkunar víða í heiminum, sem eykur útblástur. Á móti kemur að
hreinni orka og tækni er stöðugt að þróast. Hins vegar er erfitt að henda reiður á
hversu mikill útblásturinn er í heiminum því afar takmarkaðar upplýsingar fást frá
mörgum svæðum. Aðeins er nákvæm skráning yfir orkunotkun í Norður-Ameríku,
Evrópu og þéttbýliskjörnum Austur-Asíu. Mælingar í þróunarlöndunum eru hins
vegar af mjög skornum skammti (Bond o.fl., 2013). Þó er ljóst að svart kolefni er í
mjög mörgum geymum á jörðinni og hefur víða fest sig í sessi sem hluti af náttúrunni.
Forðar svarts kolefnis eru mjög misstórir. Til dæmis er sjávarset við strendur
talið hafa um 3-6% svart kolefni. Hins vegar hefur djúpsjávarset yfir 50% svart
kolefni. Í jarðvegi er hlutfallið mjög misjafnt milli svæða en það getur verið 2-8% í
yfirborðslögum á hitabeltissteppum. Hins vegar fer það yfir 30% í jarðvegi
ræktarlands í Bandaríkjunum (Masiello, 2004). Á mynd 4 má sjá hlutfall svarts
kolefnis af heildarmagni kolefnis í sjávarseti, ám og jarðvegi víða um heim.
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Mynd 4 Hlutfall svarts kolefnis í sjávarseti, ám og jarðvegi víða um heim. Heimild: Masiello, 2004

En rúm- og tímadreifing geyma svarts kolefnis er mjög breytileg og veltur á
vistkerfum, loftslagi, lífsskilyrðum og þéttleika byggðar. Bruni jarðefnaeldsneytis er
mjög stór þáttur í myndun svarts kolefnis og á hann sér mest stað í iðnvæddum ríkjum
svo sem Norður Ameríku, Evrópu og Japan (Schmidt & Noack, 2000). Undanfarið
hefur Kína þó verið með þeim löndum sem losa hvað mest af svörtu kolefni. Talið er
að fjórðungur af alheims losun svarts kolefnis af mannavöldum komi frá Kína. Kína
notar mjög mikið af kolum og lífefnaeldsneyti sem er stærsti áhrifaþátturinn fyrir
þeirri miklu losun svarts kolefnis sem Kína stendur fyrir (Streets o.fl., 2001).
1.3.1 Áhrif svarts kolefnis
Síðustu ár hafa margvísleg neikvæð áhrif svarts kolefnis á umhverfið verið
uppgötvuð. Til að mynda hefur verið sýnt fram á að það hvati ýmis efnahvörf í
andrúmsloftinu og má þar nefna myndun saltpéturssýrlings (HNO2) sem veldur
þannig gífurlegri mengun. Svart kolefni er einnig mjög virkt við gleypni sólgeislunar
en það veldur hlýnun og hefur þar með áhrif á loftslagið (Koelmans o.fl., 2006). Þessi
sterka gleypni sýnilegs ljóss á öllum stigum sýnilega bylgjurófsins hefur valdið
mönnum miklum vangaveltum. Ekkert annað efni með svona sterka ljósgleypni miðað
við massa er til í andrúmsloftinu í verulegum mæli (Bond o.fl., 2013).
Meðal áhrifa þessa eru breytingar í skýjamyndun og regnmynstri. Þegar svart
kolefni fellur á snjó og ís gleypir það sólarljós í mun meira mæli en það endurvarpar
því og hitar bæði andrúmslofið og ísinn undir og hraðar þar með bráðnun (C2ES,
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2010). Svart kolefni í andrúmsloftinu minnkar endurskin jarðar með því að auka
gleypni sólarljóss. Á mynd 5 má sjá nokkur af áhrifum svarts kolefnis og tengdra
efna.

Mynd 5 Áhrif svarts kolefnis og tengdra efna á umhverfið. Heimild: Climate & Clean Air
Coalition http://www.ccacoalition.org/en/slcps/black-carbon

Vegna þessara miklu áhrifa sem svart kolefni hefur víða í náttúrunni hefur orðið ljóst
á síðustu árum að það er stór áhrifaþáttur í loftslagsbreytingum. Mögulega næst
stærsti þátturinn á eftir koltvísýringi. Koltvísýringur hefur mjög langan líftíma í
andrúmsloftinu og því myndi taka nokkra áratugi að koma jafnvægi á styrk þess eftir
að minnkun útblásturs ætti sér stað. Svart kolefni hefur aftur á móti stuttan líftíma í
andrúmsloftinu, frá dögum upp í vikur, eftir skilyrðum. Þetta veldur því að áhrif þess
eru mjög staðbundin og minnkun útblásturs myndi strax hafa áhrif og minnka hraða
hlýnunar. Einnig veldur þetta því að þau lönd sem fjárfesta í stefnum sem leiða til
minnkunar svarts kolefnis hagnast beint af því sjálf (C2ES, 2010). Líftími svarts
kolefnis, áhrif þess á skýjafar og ljósvirknieiginleikar fara þó eftir samspili við önnur
agnaefni andrúmsloftsins.
Svart kolefni í útblæstri kemur fyrir ásamt mörgum öðrum efnum og blandast
fljótt öðrum efnum í andrúmsloftinu. Þessi blöndun eykur ljósgleypni svarts kolefnis
ásamt því að auka getu þess til að mynda skýjadropa. Einnig hjálpar þetta getu þess til
að mynda ískjarna og hefur þar með áhrif á hversu hratt það eyðist úr andrúmsloftinu.
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Blöndun á milli svarts kolefnis og annarra efna eykur eins og áður sagði gleypni
sýnilegs ljóss. Ástæðan fyrir því er meðal annars vegna þess að efni sem gleypir ekki
ljós getur brotið ljós þannig að það komist í snertingu við agnir sem gleypa ljósið.
Vegna þess að svart kolefni er óleysanlegt er það alltaf aðskilið frá öðrum efnum í
blönduðum klösum efna (Bond o.fl, 2013).
Nýlegar rannsóknir gera ráð fyrir því að svart kolefni sé ábyrgt fyrir meira en
30% af núverandi hlýnun á norðurslóðum og hraðri ísbráðnun. Heimsskautið hlýnaði
um 1,48 +/- 0,28°C á árunum 1976-2007 og talið er að svart kolefni hafi valdið 0,51,4°C af þeirri hlýnun. Einnig veldur það aukinni bráðnun í Himalaya jöklunum sem
er helsta uppspretta ferskvatns fyrir milljónir manna á þeim slóðum (C2ES, 2010).
Svart kolefni getur breytt skýjahulu, eðlisgeislun og birtu á fjóra vegu. Í fyrsta
lagi með því að breyta lóðréttri lagskiptingu andrúmsloftsins sem getur breytt
skýjadreifingu. Í öðru lagi með því að breyta samruna skýjadropa og þar með líftíma
skýja. Í þriðja lagi með því að breyta fasaskiptum og úrkomu í skýjum og í fjórða lagi
með því að breyta þéttingu ískristalla. Þessi þættir geta bæði haft jákvæð og neikvæð
áhrif. Afar fáar rannsóknir hafa þó einangrað áhrif svarts kolefnis og almennt eru áhrif
allra agnaefna á ský mjög óljós (Bond o.fl., 2013).
Enn eru margir þættir óþekktir þegar kemur að áhrifum svarts kolefnis. Lítið er
vitað um lífræna og ólífræna þætti sundrunar á svörtu kolefni, svo óvissa í mati á
nettóframleiðslu (munur á tilurð og niðurbroti) svarts kolefnis og niðurbroti er mikil
(Masiello, 2004).
1.3.2 Svart kolefni í dísel útblæstri
Bruni í díselvélum veldur myndun á mjög kolefnisríku efni sem kallað er sót og hefur
áður verið fjallað um. Sótið samanstendur mest megnis af kolefniskenndum efnum og
ösku ásamt rokgjörnum lífrænum efnum og brennisteinssamböndum (Stratakis &
Stamatelos, 2003). Hluti af sótinu verður eftir í smurolíunni og hluti sleppur út í
umhverfið sem útblástur (Clague o.fl., 1999). Samsetning útblástursefna er þó
mismunandi og fer eftir því hvar og hvernig því er safnað (Stratakis & Stamatelos,
2003).
Mismunandi gerðir af sóti innihalda mismunandi mikið magn af svörtu
kolefni. Í megindráttum er það svo að eftir því sem sótið er svartara því meiri hlýnun
veldur það. Sót frá bruna jarðefnaeldsneytis og lífeldsneytis er jafnan svartara en sót
frá bruna lífmassa svo sem frá skógareldum og viðareldsneyti. Sót frá viði er jafnan
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brúnleitara og veldur frekar kólnun andrúmsloftsins með því að hindra það að
sólarljós nái til jarðar (C2ES, 2010).
Á síðastliðnum árum hafa menn haft miklar áhyggjur af þeirri miklu notkun á
díselknúnum tækjum sem fylgir nútímasamfélagi því henni fylgir óhemjumikið magn
sóts. Ekki síst vegna þess að sót hefur verið álitið líklegur krabbabeinsvaldur í
mönnum (Birch & Cary, 1996). Þess vegna er mikilvægt að reyna að minnka útblástur
sóts frá díseleldsneyti. Ýmis tækni hefur rutt sér til rúms sem minnkar svart kolefni í
útblæstri og má þar nefna sér útbúnar díselvélar með síum sem fanga svart kolefni. Þó
er líklega eftirsóknarverðast að skipta um eldsneyti og fara frá díselolíu yfir í aðra
orkugjafa. Slíkar aðgerðir myndu hafa mjög jákvæð áhrif á lýðheilsu manna
sérstaklega í þróunarlöndunum. Betur útbúnar díselvélar eða vélar sem nota aðra
orkugjafa en dísel myndu stórbæta andrúmsloft í þéttbýlum borgum. Að minnka
úblástur svarts kolefnis hefur einnig mjög jákvæð áhrif á loftslag jarðar því það hefur
strax kælingaráhrif (C2ES, 2010). En til þess að fylgjast með magni svarts kolefnis
sem kemur úr útblæstri bíla verður að framkvæma mælingar.
1.3.3 Mælingar á svörtu kolefni
Á síðustu 30 árum hefur svið þekkingar á svörtu kolefni aukist mikið. Áður var
einkum fylgst með svörtu kolefni í andrúmsloftinu en það kemur nú við sögu
haffræði, jarðvegsfræði og jafnvel mannfræði. Niðurstöður sem hafa fengist á þessu
tímabili eru mjög áhugaverðar og skilningur hefur aukist verulega á þessari aukaafurð
við bruna lífmassa (Masiello, 2004). Sýni sem innihalda svart kolefni og tekin eru til
þess að mæla magn þess innihalda einnig önnur efni. Þess vegna er ekki hægt að mæla
massa svarts kolefni með því að safna því beint og vigta. Í staðinn þarf að meta svart
kolefni óbeint og við það mat hafa verið notaðar ljósgleypnimælingar eða
varmamassamælingar ásamt ljósgleypnimælingum. En þessar aðferðir sýna ekki eins
niðurstöður fyrir efni sem er skilgreint sem svart kolefni (Bond o.fl., 2013).
Þetta misræmi má rekja til ýmissa þátta svo sem að svarta kolefnið er ekki
nógu vel einangrað en einnig er vöntun á samræmdum aðferðum milli rannsókna og
samdræmdum líkönum við útreikninga. Þetta gerir það að verkum að niðurstöður
verða mjög ólíkar milli rannsakenda. Sem dæmi má taka að mismunur í mælingum á
svörtu kolefni í sama sýni hefur verið allt að fimmhundruðfaldur á milli ólíkra aðferða
(Masiello, 2004).
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Margar aðferðir hafa verið notaðar til þess að kanna efnainnihald og skaðsemi
sóts úr útblæstri bíla. Bæði í Evrópu og Bandaríkjunum eru gerðar sífellt strangari
kröfur um lágmörkun útblásturs (Stratakis & Stamatelos, 2003). Vaxandi áhyggjur eru
af umhverfisáhrifum smáagna í úblæstri sem gerir þær kröfur að sót útblásturs þarf að
meta mun betur og víðar. Aðeins með ítarlegri rannsóknum er hægt að henda reiður á
hvaða skaðleg efni flytjast með sóti út í umhverfið (Clague o.fl., 1999).
Flestar mæliaðferðir mæla svipaðan massa af svörtu kolefni þegar þær mæla
hreint svart kolefni eða þegar önnur efni eru fjarlægð úr sýninu með hreinsun.
Ómeðhöndluð sýni úr díselútblæstri gefa einsleitari mæliniðurstöður fyrir svart
kolefni en sýni af öðru blönduðu eldsneyti eða af lífmassa. Díselútblástur inniheldur
mun minna af öðrum efnum en svörtu kolefni heldur en útblástur frá öðru eldsneyti
þar með talið lífmassa. Því það er oft hátt hlutfall af lífrænum efnum og öðrum
ólífrænum efnum sem geta valdið skekkju í mælingum á lífmassasýnum. Stærsta
vandamálið í mælingum á svörtu kolefni er einmitt blöndun þess við önnur efni (Bond
o.fl., 2013).
Algengasta aðferðin sem notuð er til að aðskilja svart kolefni og lífrænt
kolefni er varmamassamæling (thermogravimetry) sem byggist á því að brenna efni
sem safnað hefur verið á síur og með því að greina koltvísýringsmagn sem myndast
sem fall af hita. Aðgreining þessara tveggja flokka efna er byggð á þeirri hugmynd að
svart kolefni er órokgjarnt og hitaþolið á meðan lífrænt kolefni er rokgjarnara. Þessi
varmaaðferð mælir ekki svart kolefni beint og magn hitaþolinna efna sem mælist
veltur á mæliaðferðinni. Niðurstöður slíkra mælinga eru venjulega kallaðar hreint
kolefni (EC) (Bond o.fl., 2013). Hér á eftir verður fjallað um hreint kolefni.

1.4 Hreint kolefni
Hreint kolefni eða elemental carbon (EC) kemur fyrir í náttúrunni sem steindin grafít
eða demantur á hreinu formi og sem svart kolefni í blönduðu formi, til dæmis í
jarðvegi. Díselsót inniheldur klasa af þessum eindum sem eru 20 til 30 nanómetrar
(nm) (Watson o.fl., 2005). Hugtakið hreint kolefni er notað þegar heildar
kolefnismagni er breytt í gas og einangrað frá sýninu sem um ræðir. Hreint kolefni er
aðgreint frá lífrænu kolefni (organic carbon) (OC) byggt á ljósbrotseiginleikum
(Karanasiou o.fl., 2015).
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Hreint kolefni er í raun það sama og svart kolefni það er hluti af
kolefniskenndum hluta svifryks og eru eins og áður sagði sitthvor hliðin á sama
teningnum. Munurinn í notkun hugtakanna liggur hins vegar í því að svart kolefni
lýsir því að þetta er svarti hluti kolefnis en þegar búið er að koma því yfir á gasform er
notað hreint kolefni (elemental carbon). Heildar kolefnisinnihald (total carbon, TC)
er skilgreint sem summa hreins kolefnis, svarts kolefnis og lífræns kolefnis
(Lavanchy, Gäggeler, Nyeki & Baltensperger, 1999).

1.4.1 Mælingar á hreinu kolefni
Flestar mælingar á hreinu kolefni í ögnum úr lofti eru eins og á svörtu kolefni enda
um sama fyrirbæri að ræða. Þær byggja á því að safna ögnum á síur. Svo er hægt að
mæla annars vegar kolefnisinnihald á síunum með varmamassamælingu eða brennslu
sýna og mælingu CO2 eða hins vegar með því að mæla endurvarp eða dreifingu ljóss
frá yfirborði síunnar. Dæmi um aðferðir sem nota síur og ljósfræðilega tækni eru
„British Smoke Shade method“, „The coefficient of haze (COH)“, „The integrating
plate method (IPM)“ og fleiri. Eindir breytast þegar þær eru dregnar úr
andrúmsloftinu og komið fyrir á síum en flestar mælingar eru gerðar þannig.
Dreifingar- og gleypnieiginleikar einda á síum eru þó ekki þeir sömu og í
andrúmsloftinu. Ljósgleypnistuðlar sem eru áætlaðir í þessum aðferðum eru því oft
hlutdrægir (Watson o.fl., 2005).
Svokallaðar Thermogravimetric rannsóknir (TGA) eða varmamassamælingar
eru álitnar hentugastar til þess að áætla sótinnihald í olíu. TGA er notað fyrir
rannsóknir á samsetningu efna og var þróuð seint á níunda áratug síðustu aldar. Allar
götur síðan hefur aðferðin verið notuð í miklum mæli í rannsóknum á díselolíu. Árið
1996 þróaði American Society for Testing and Materials (ASTM) TGA aðferð fyrir
rannsóknir á sóti í olíu sem hefur verið stöðluð og er nú hluti af ASTM 5967-08
staðlaðri aðferð við prófanir á vélarolíu. Þessi aðferð er notuð sem viðmiðun fyrir
olíuprófanir um allan heim. Það eru þó nokkrir annmarkar á þessari aðferð og atriði
sem þarf að vara sig á (Bredin o.fl., 2011).
Þekkt er að kolefni hvarfast við súrefni jafnvel þó súrefni sé í mjög litlum
mæli. Þess vegna er mjög mikilvægt að tryggja að gas inni í hvarfofninum sé laust við
súrefni. Þetta þýðir að eftir að ofninn er opnaður til þess að koma sýni fyrir þarf
töluverðan tíma til þess að losna við allt súrefni. Leifar af súrefni geta leitt til þess að
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hluti af sýninu brennur og það skekkir niðurstöður úr TGA. Einföld aðferð til þess að
athuga hvort einhverjar restar séu af súrefni er notkun kopar-oxalats (copper-IIoxalate) því sýnt hefur verið fram á að kopar-oxalat sé mjög næmur vísir á það að
súrefni sé til staðar í TGA (Bredin o.fl., 2011).
Einnig er þekkt að kol með svipaða efnasamsetningu og vélarsót sýni mikið
massatap við hitasundrun (pyrolysis) á kolefni innan hitabils sem notað er í ASTM
5967-08. Hitasundrun sóts hefur sýnt að sót breytist í nokkrar tegundir eldfimra
fjölarómata vetniskolsambanda við svipaðar aðstæður og notaðar eru í þessum
olíurannsóknum. Það eru því tveir mögulegir ferlar sem geta valdið massatapi á
díselsóti á meðan á TGA stendur, annars vegar hitasundrun og hins vegar léleg
hönnun á framkvæmd TGA (Bredin o.fl., 2011). Svokölluð NIR greining hefur mikið
verið notuð til efnagreininga í landbúnaði og fæðuframleiðslu (Bryndís Skúladóttir
o.fl., 2003). Ekki er vitað til þess að NIR hafi verið notað áður í þeim tilgangi að mæla
svart/hreint kolefni en um þessa mæliaðferð verður fjallað hér á eftir.

1.4 NIR greining
NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) mælingar eru notaðar fyrir óbeinar
magnbundnar mælingar á efnum. Mælingarnar eru óbeinar í þeim skilningi að hvert
einstakt svar sem er endurkastað ljós frá ákveðinni NIR bylgjulengd er ekki beint
tengt við styrk einstaks efnis. Aftur á móti hefur hvert NIR merki einhvern skerf af
mismunandi efnum sýnisins sem og áferð og yfirborðseiginleika. Til þess að fá
nothæfar upplýsingar um magn ákveðinna efna frá slíkum gögnum er safnað
fjöldamörgum stöðluðum sýnum, viðmiðunarsýnum, sem eru ítarlega rannsökuð með
hefðbundnum efna-, líf- eða eðlisfræðilegum aðferðum. Fjölbreytulíkön eru svo notuð
til þess að ákvarða stærðfræðilega tengingu á milli NIR rófs sýnis og samsvarandi
viðmiðunarsýnis. NIR mælingar hafa gefið mjög góðar niðurstöður og nákvæmni í
flestum tilvikum nokkuð góð. En nákvæmin byggir mjög á gæðum viðmiðunarsýnanna sem eru í gagnagrunninum (Bryndís Skúladóttir o.fl., 2003).

1.5 Markmið
Markmið þessa verkefnis var að þróa aðferð til þess að mæla svart kolefni/hreint
kolefni með það fyrir augum að áætla magn þess í díselúblæstri sem og öðrum
mengunarvöldum. Meginmarkmiðið var að kanna notagildi NIR aðferðarinnar til að
mæla svart kolefni á síum. Til þess þarf að hafa viðmiðunarmæligildi en hérlendis er
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hvorki fyrir hendi aðferðir né tæki til slíkra mælinga. Hugmyndin var að framkvæma
fyrri skref varmamassamælingar með tækjabúnaði sem finnst á Hvanneyri til að
fjarlægja lífrænt kolefni og að greina síðan magn svarts kolefnis í kolefnismælitæki á
Keldnaholti. Með þessu ættu að fást viðmiðunargildi til að kvarða NIR aðferð. LBHÍ
hefur yfir að ráða NIR tæki, sem ætlað er til fóðurgreininga, en sem notað hefur verið
við mælingar endurvarps frá loftsíum (Bryndís Skúladóttir o.fl., 2003). Rófin hafa
verið nýtt með gögnum um frumefnainnihald til að rekja uppruna svifryks í
Reykjavík. Hér var engin tilraun gerð til að tengja rófin beint við kolefnisinnihald.
NIR tæki Landbúnaðarháskólans er fremur óvenjulegt þar sem það má einnig nota til
að mæla ljósendurvarp á sýnilega sviðinu. Þetta ætti að henta einkar vel við mælingu
svarts kolefnis sem er nefnt svo vegna mikillar ljósgleypni yfir allt sýnilega sviðið.
Lagt var upp með marga verkþætti og spurningar í þessu verkefni og ekki reiknað
með að afurðin yrði fullbúin mæliaðferð. Þó var vonast til að fá svör við því hvort
þetta væri fær leið að markmiðinu.
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2. Efni og aðferðir
2.1 Prófun brennslu kola og sellulósa
Við prófun brennslu kola og sellulósa var notaður
brennsluofn af gerð CD-1200G (Vacuum tube high
temperature furnace) sem sýndur er á mynd 6 en hann
kemst hæst upp í 1200°C. Fyrsta skrefið var að setja
upp og prófa ofninn. Notast var við endurbætta útgáfu
af ASTM 5967-08 aðferðinni til þess að reyna að
brenna burt allt lífrænt efni en halda eftir ólífrænu
kolefni og þar með svörtu og hreinu kolefni. Aðferðin
ASTM 5967-08 er notuð til þess að mæla massaleif Mynd 6 Brennsluofn CD-1200G.
Mynd: Björk Lárusdóttir 27.
eftir hitameðhöndlun í skrefum (thermogravimetry) og mars 2017
kveður á um hitaferil sem fer upp í 700°C í sex skrefum. Aðeins er notast við fyrstu
fjögur skrefin því við viljum halda ólífræna kolefninu. Í þessum fyrri fjórum skrefum
er notast við köfnunarefni þar sem því er dælt inn í ofninn. Í seinni tveimur skrefunum
á að nota súrefni en þar hættum við. Hér á eftir er farið yfir ferilinn skref fyrir skref.
Mynd 7 sýnir einnig ferilinn.
Hreint gas: köfnunarefni
Skref 1: Hitað upp í 120°C á
hraðanum 100°C/mín.
Skref 2: Hita haldið við 120°C í
8 mínútur.
Skref 3: Hitað upp í 430°C á
hraðanum 100°C/mín.
Skref 4: Hita haldið við 430°C í
8 mínútur
(Upper reference point, URP)

Mynd 7 Endurbættur hitunarferill ASTM 5967-08.
Upprunalega aðferðin er sýnd með gráum punktalínum.
Heimild: Bredin o.fl., 2011

Hreint gas: súrefni
Skref 5: Hiti hækkaður upp í 700°C á hraðanum 100°C/mín.
Skref 6: Hita haldið við 700°C í 8 mínútur eða þangað til þyngd sýnis er orðin stöðug
(Lower reference point, LRP)
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Ferlinu er lokið þegar þyngd sýnisins helst stöðug í 5 mínútur samfleytt. Sótmagnið er
þá skilgreint sem munurinn í massa á milli URP og LRP. Massinn við LRP er þá
reiknaður sem öskuhlutfall sýnis (Bredin o.fl., 2011).
Byrjað var á því að ræsa ofninn og láta köfnunarefni flæða á hraðanum 100
ml/mín í 2 klst til þess að ná í burtu öllu súrefni. Þá létum við ofninn renna einu sinni í
gegnum fyrri fjögur skref hitunarferilsins samkvæmt ASTM 5967-08 endurbættri
aðferð. Gylltum vöðli af koparull var komið fyrir inni í ofninum til þess að kanna
hvort súrefni væri til staðar því kopar oxast og verður dökkur þegar hann brennur með
súrefni. Síðan var prófað að brenna kol og sellulósa við sama feril. Sellulósi
samanstendur einungis af glúkósafjölliðum og er því hreint lífrænt kolefni en kol eru
eingöngu ólífrænt kolefni. Ef vel tækist til ætti því allur sellulósinn að brenna í burtu
en öll kolin að verða eftir. Tvær prufur voru teknar af hvoru fyrir sig og vigtað inn.
Ávallt var unnið með tvö sýni af kolum og tvö sýni af sellulósa. Deiglurnar
sem sýnin voru sett í voru merktar með númerum 1, 2, 3 og 4. Deigla 1 fór alltaf innst
inn í ofninn, þá deigla 2, svo deigla 3 og deigla 4 var yst. Á töflu 1 má sjá hvernig
sýnin röðuðust í deiglurnar.

Deigla
1
2
3
4

Sýni
Kol 1
Sellulósi 1
Kol 2
Sellulósi 2

Tafla 1 Röðun sýna í deiglur

Svo var prófað að renna 2 sýnum af kolum og 2 sýnum af sellulósa í gegnum
upprunalega hitunarferil ASTM 5967-08 þar sem hvorki sellulósinn né kolin brunnu í
endurbættu útgáfunni. Upprunalega hitunarferilinn má sjá á mynd 8 og er líst hér á
eftir:
Hreint gas: köfnunarefni
Skref 1: Hita haldið við 50°C í 1
mínútu
Skref 2: Hitað upp í 550°C á
100°C/mín
Skref 3: Hita haldið við 550°C í 1
mínútu

Mynd 8 Upprunalegur hitunarferill ASTM 5967-08

Skref 4: Hitað upp í 650°C á 20°C/mín Heimild: Bredin o.fl., 2011
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(Upper reference point, URP)
Skref 5: Hiti hækkaður upp í
750°C á hraðanum 20°C/mín.
(Lower reference point, LRP)

Hitas&g (°c)

Hreint gas: súrefni

Aftur voru bara notuð fyrstu

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

fjögur skrefin en sama var uppi á

0

180

240

360

Tími (mín)

teningnum þar, ekkert brann.
Því var ákveðið að prófa að Mynd 9 Hitunarferill þar sem hiti fer upp í 450°C
þróa aðra hitunarferla og fyrst var prófaður hitunarferill þar sem hitinn fór hæst upp í
450°C því það er hitastigið sem notað er í betrumbættu útgáfunni af ASTM. Einnig
var prófað að hita upp í 550°C

600

sem er algengast fyrir ösku
hitastigið úr upprunalegu ASTM
aðferðinni. Hitunarferilinn þar

Hitas&g (°C)

lífefnis og þá 650°C því það er

500

sjá

á

mynd

300
200
100

sem hitastigið fer upp í 450°C
má

400

0

9.

0

180

240

360

Tími (mín)

Köfnunarefnisflæði var haldið

við 100 ml/mín í gegnum allan Mynd 10 Hitunarferill þar sem hiti fer upp í 550°C
ferilinn til þess að halda súrefni í burtu.
Á mynd 10 má sjá ferilinn sem farið var í gegnum þegar ofninn var keyrður
upp í 550°C. Koparull var ávallt
700

höfð með í keyrslum til þess

600

fjarlægja leifar af súrefni úr
gefur einnig til kynna hvort slíkar
leifar eru fyrir hendi því hún
dökknar og breytir um lit þegar

Hitas&g (°C)

köfnunarefnisstraumnum en ullin

500
400
300
200
100
0
0

hún oxast. Hreinn kopar afoxar
og

bindur

súrefni

við

hátt

hitastig, en hvarfið verður ekki

180

240

360

Tími (mín)

Mynd 11 Hitunarferill þar sem hiti fer upp í 650°C

skilvirkt fyrr en við hitastig ofan við 400 til 500°C. Hreinn kopar hefur verið notaður
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til að fjarlægja súrefni úr hituðu óhvarfgjörnu (inert) gasi en ekki er kunnugt um að
hann hafi verið notaður eins og hér við varmamassagreiningar. Á mynd 11 má sjá
hitunarferil þar sem ofninn var keyrður upp í 650°C.
Eins og sjá má á hitunarferlunum þremur var hitinn keyrður mjög hægt upp í
30°C í fyrsta skrefi ferilsins eða í þrjár klukkustundir (180 mínútur). Þetta var gert til
þess að koma í veg fyrir að súrefni væri til staðar þegar brennsla hæfist. En eins og
áður sagði var köfnunarefnisflæði haldið stöðugu við 100 ml/mín á meðan
hitunarferlarnir voru keyrðir.

2.2 NIR róf af sýnum úr útblæstri frá díselvél
Prófað var að taka sýni úr útblæstri frá díselvél á
Toyotu Land Cruiser árgerð 2000. Svo gamlir bílar
hafa ekki síu til að fjarlægja sótið. Tekin voru sjö sýni
með heimatilbúinni sugu sem safnaði sóti á síur.
Sugan var þannig útbúin að ryksuga var notuð til þess
að sjúga upp sótið úr díselbílnum með því að tengja
hana við slöngu sem tengd var við bílinn. Á mynd 12
má sjá Arngrím Thorlacius taka sýni með þessari
aðferð.
Millistykki þar sem síunni var komið fyrir og
tengdi ryksuguna við slönguna þurfti að vera alveg Mynd 12 Arngrímur Thorlacius tekur
einangrað svo sótið færi ekki framhjá síunni sem

sýni af sóti úr díselvél. Mynd: Björk
Lárusdóttir 1. maí 2017

safna átti á. Millistykkið var gert úr niðurfallsröri,
20 cm löngu og 4 cm í þvermál. Einnig var þar
sýniglas úr glæru plasti, tvær gerðir af sjálflímandi
þéttilista, rautt einangrunarlímband og millistykki af
sýruskammtara og loks gúmmípakkning fyrir
þvottavélarfrárennsli sem passar á niðurfallsrörið. Á
mynd 13 má sjá þetta millistykki.
Slangan úr púströrinu var leidd í gegnum
tunnu með vatni í til þess að taka vatnið úr sótinu.
Við bruna díselolíu verður til koltvísýringur (CO2) Mynd 13 Heimatilbúið millistykki til
þess að sót fari ekki framhjá síu.
og vatn (H2O). Til þess að sýnið verði ekki allt of Mynd: Björk Lárusdóttir 1. maí 2017
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blautt þarf að eima vatnið og var það gert með því að
leiða útblásturinn í gegnum tunnuna með vatninu eins og
sést á mynd 14.
Á töflu 2 sjást svo sýnin sem tekin voru og hversu
lengi hver sía var látin safna sóti.

Númer síu Sýni Sekúndur
2
1
5
3
2
10
4
3
20
9
4
30
5
5
40
6
6
60
7
7
100

Mynd 14 Vatnstunna til þess að
eima vatn úr útblæstrinum.
Mynd: Björk Lárusdóttir 1. maí
2017

Tafla 2 Sýni sem voru tekin og sekúndur
sem síurnar voru látnar taka á sig sót

Þegar búið var að safna öllum sýnunum voru þau vigtuð. Eftir það voru sýnin skönnuð
í NIR greini til þess að athuga hvort eitthvað litróf fengist sem gæti gefið vísbendingu
um magn svarts kolefnis í sýnunum. NIR greinirinn sem var notaður var af gerðinni
FT-NIR Rocket frá Arcoptix í Sviss. Þessi litrófsgreining sem gerð er með NIR greini
skaðar ekki sýnið og er því mjög hentug meðfram öðrum mælingum. Teknar voru
tvær prufur af síum 2 og 3. Annars vegar þar sem síunum var komið beint fyrir á
geislanum og hins vegar þar sem þær voru hafðar í haldaranum til þess að sjá hvort
það breytti einhverju um niðurstöðurnar. Eftir það voru öll sýnin tekin úr haldaranum
sem þær voru í. Einnig voru sýni af kopar og sellulósa skönnuð í NIR greininum
ásamt auðri síu til þess að fá samanburð. Arngrímur Thorlacius bjó svo til líkan út frá
litrófinu í forritinu Unscrambler.
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3. Niðurstöður
3.1 Prófun brennslu kola og sellulósa
Þegar ofninnn var ræstur og
keyrður á endurbættri ASTM
5967-08

aðferðinni

með

aðeins koparull inni til þess
að athuga hvort koparinn
myndi oxast, kom í ljós að
hann hafði oxast eins og sjá
má á mynd 15. Koparullin
oxaðist

vegna

þess

að

súrefnið var ekki alveg farið Mynd 15 Koparull fyrir brennslu og oxuð koparull eftir brennslu.
úr ofninum þegar brennsla

Mynd: Björk Lárusdóttir, 26. apríl 2017

hófst. Því var ákveðið að lengja tímann sem köfnunarefni var látið flæða í gegnum
ofninn, eða í þrjár klukkustundir, áður en brennsla hæfist. Þegar nást hafði að keyra
brennsluaðferðina án þess að koparullin oxaðist var farið að brenna kol og sellulósa.
Hér á eftir koma niðurstöður úr þeim mælingum.

3.1.1 Endurbætt aðferð af ASTM 5967-08
Á töflu 3 má sjá niðurstöður úr brennslu kola og sellulósa með endurbættri aðferð af
ASTM 5967-08. Þegar sýnin voru hins vegar tekin út kom í ljós að ekkert sýnanna
hafði brunnið. Svo lítil skekkja var í inn- og útvigt að ekki var mælanlegur munur á
neinu sýninu.

Kol 1
Sellulósi 1
Kol 2
Sellulósi 2

Deigla (g) Deigla + sýni (g) Sýni (g) Sýni (mg) Útvigt (g) Munur (g)
8,2564
8,2772 0,0208
20,8
8,2769
-0,0003
8,7559
8,7793 0,0234
23,4
8,7775
-0,0018
8,3421
8,3711 0,029
29
8,3705
-0,0006
8,2281
8,2551 0,027
27
8,2549
-0,0002

Tafla 3 Brennsla á kolum og sellulósa með endurbættri aðferð ASTM 5967-08

3.1.2 Upprunaleg aðferð af ASTM 5967-08
Niðurstöður fyrir brennslu kola og sellulósa með upprunalegri aðferð af ASTM 596708 má sjá í töflu 4. Munur á innvigt og útvigt er hverfandi og ekki marktækur
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sérstaklega fyrir sellulósa 2. En sellulósi 2 var yst í ofninum það er lengst frá
köfnunarefnisinnflæðinu. Ljóst var því að það þyrfti að breyta um aðferð.

Kol 1
Sellulósi 1
Kol 2
Sellulósi 2

Deigla (g) Deigla + sýni (g)
8,2574
8,282
8,7566
8,7829
9,1081
9,1368
8,2284
8,2485

Sýni (g) Sýni (mg) Útvigt (g) Munur (g)
0,0246
24,6
8,2804
-0,0016
0,0263
26,3
8,7821
-0,0008
0,0287
28,7
9,1352
-0,0016
0,0201
20,1
8,2484
-0,0001

Tafla 4 Brennsla á kolum og sellulósa með upprunalegri aðferð ASTM 5967-08

Því var ákveðið að brenna kolin og sellulósann við 450°C.
3.1.3 Brennsla við 450°C
Á töflu 5 má sjá niðurstöður úr brennslu á kolum og sellulósa þar sem hiti var hæst
keyrður upp í 450°C.

Kol 1
Sellulósi 1
Kol 2
Sellulósi 2

Deigla (g) Deigla + sýni (g)
8,2551
8,2762
8,7591
8,7882
8,3421
8,3683
8,2273
8,2487

Sýni (g) Sýni (mg) Útvigt (g) Munur (g)
0,0211
21,1
8,2733
-0,0029
0,0291
29,1
8,7595
-0,0287
0,0262
26,2
8,3676
-0,0007
0,0214
21,4
8,2275
-0,0212

Tafla 5 Brennsla á kolum og sellulósa þar sem hiti fer upp í 450°C

Koparullin kom hrein út svo þessi brennsla heppnaðist vel. Einnig má sjá að kolin
brunnu ekki en sellulósinn brann nánast allur.
3.1.4 Brennsla við 550°C
Á töflu 6 má sjá niðurstöður úr brennslu á kolum og sellulósa þar sem hiti var hæst
keyrður upp í 550°C.

Kol 1
Sellulósi 1
Kol 2
Sellulósi 2

Deigla (g) Deigla + sýni (g)
8,2564
8,2786
8,7559
8,7773
8,3421
8,3697
8,2281
8,2508

Sýni (g) Sýni (mg) Útvigt (g) Munur (g)
0,0222
22,2
8,2738
-0,0048
0,0214
21,4
8,7561
-0,0212
0,0276
27,6
8,3674
-0,0023
0,0227
22,7
8,2282
-0,0226

Tafla 6 Brennsla á kolum og sellulósa þar sem hiti fer upp í 550°C

Í þessari brennslu oxaðist koparullin og lituðust aftur svo það var ljóst að súrefni var
til staðar. Þó má sjá að sellulósinn brann nánast alveg en kolin brunnu bara hverfandi
lítið.
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3.1.5 Brennsla við 650°C
Á töflu 7 má sjá niðurstöður úr brennslu á kolum og sellulósa þar sem hiti var hæst
keyrður upp í 650°C.

sýni
Kol 1
Sellulósi 1
Kol 2
Sellulósi 2

Deigla (g) Deigla + sýni (g)
8,2549
8,2786
8,7562
8,7824
9,7098
9,731
8,2271
8,2546

Sýni (g) Sýni (mg) Útvigt (g) Munur (g)
0,0237
23,7
8,2763
-0,0023
0,0262
26,2
8,7573
-0,0251
0,0212
21,2
9,7292
-0,0018
0,0275
27,5
8,228
-0,0266

Tafla 7 Brennsla á kolum og sellulósa þar sem hiti fer upp í 650°C

Koparullin oxaðist í þessari brennslu. Kolin brunnu hverfandi lítið en sellulósinn
nánast alveg.
3.1.6 Samanburður á brennsluaðferðum
Á töflu 8 má sjá hlutfall sýna sem eftir var í deiglunum eftir að þau höfðu gengið í
gegnum mismunandi brennsluaðferðir. Niðurstöðurnar sýna að minnst varð eftir af
sellulósanum við 550°C en þar varð einnig talsvert tap á kolum. Við 450°C varð mjög
góð varðveisla á öðru kolasýninu en ekki eins góð á hinu. Sellulósinn brann mjög vel
en þó ekki alveg eins vel og í 550°C. Þegar kemur að 650°C þá varð greinilega stærri
hluti sellulósans eftir sem aska en kolin varðveittust þó vel.

Kol 1
Sellulósi 1
Kol 2
Sellulósi 2

Endurbætt ASTM Upprunaleg ASTM 450°C 550°C 650°C
98,6
93,5 86,3 78,4 90,3
92,3
97,0
1,4
0,9
4,2
97,9
94,4 97,3 91,7 91,5
99,3
99,5
0,9
0,4
3,3

Tafla 8 Hlutfall (%) sýna sem eftir var eftir mismunandi brennsluaðferðir

Vegna þess hve vel koparullin varðveittist við 450°C var dregin sú ályktun að sá hiti
hentaði best við brennsluna.
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3.2 NIR róf af sýnum úr útblæstri frá díselvél
Sýni Sekúndur
1
5
2
10
3
20
4
30
5
40
6
60
7
100

Sía (g) Sía + sýni (g)
11,0448
11,0452
10,9796
10,9806
11,0061
11,0080
10,8953
10,8979
10,9907
10,9920
10,9312
10,9331
10,9555
10,9592

Munur (mg)
0,4
1
1,9
2,6
1,3
1,9
3,7

Tafla 9 Niðurstöður úr vigtun á sýnum af sóti úr útblæstri díselbíls

Á töflu 9 má sjá niðurstöðurnar úr vigtuninni fyrir og eftir söfnun á útblæstrinum.
Eins og sjá má er munurinn í þyngd ekki línulegur eftir tíma sem safnað var. Hins
vegar var augljós sjónarmunur á magni sóts á síunum og því er ljóst að skekkja í
vigtun er vandamál
sem

viðgengst

í

gegnum tilraunina. Á
mynd 16 má sjá að
sótmagn

jókst

augljóslega eftir því Mynd 16 Síur með sóti teknu á mismunandi löngum tíma. Frá vinstri: 5
sem lengri tíma var sek, 10 sek, 20 sek, 40 sek. Mynd: Björk Lárusdóttir 1. maí 2017
safnað. Deplar sem sjást á sýnunum eru raki sem hefur sloppið í gegn. Þeir koma þó
ekki að sök þar sem sýnin voru sett í þurrk.
Þegar sýnin voru keyrð í gegnum NIR greini komu út litróf sem voru vel í
samræmi við magn sóts á síunum og tímann sem sýnin voru látin safna sóti. Ljósið
sem varpað var á sýnin var látið sneiða fram hjá opunum sem mynduðust vegna raka.
Á mynd 17 má sjá niðurstöður úr NIR greiningunni. Sjá má að sellulósinn hefur
lægsta rófið og kolin hæsta. Blönk sía gefur næst minnsta rófið og sýnin koma svo
koll af kolli eins og við mátti búast. Sellulósi og kol eru þó í raun ekki sambærileg
sýni þar sem þeim var ekki safnað á síur.
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Mynd 17 NIR róf af öllum sýnum ásamt blankri síu, sýni af sellulósa og sýni af kolum.
Mynd: Arngrímur Thorlacius 3. maí 2017

Mynd 18 sýnir annan diffurkvóta af NIR rófi þar sem borin eru saman sellulósi, blönk
sía og sía 6 og 7. Sía 6 og 7 voru þau sýni höfðu mest sót eða safnað í 60 sekúndur og
100 sekúndur. Hér sést að sellulósinn hefur mun sterkara NIR róf en sótsýnin.

Mynd 18 Annar diffurkvóti af NIR rófi. Sellulósi og blönk sía borin saman við síu 6 og 7.
Mynd: Arngrímur Thorlacius 3. maí 2017

Á töflu 10 sést vigtað magn sóts borið saman við gildi úr líkaninu ásamt skekkju.
Sellulósinn og kolin voru einnig sett inn í líkanið og þar sést hve gífurleg skekkja
verður hjá sellulósanum.
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Númer síu
Sia_ 2
Sia_ 3
Sia_ 4
Sia_ 5
Sia_ 6
Sia_ 7
Sia_ 9
Bl_sia
Sellulosi
Kol

Mælt
0,2
0,4
0,7
1,5
2,2
3,7
1,1
0,0

Líkan
0,0
0,8
1,5
1,9
2,6
3,4
1,6
0,3
29,5
3,6

Skekkja
0,7
0,7
0,7
0,6
0,9
0,9
0,7
1,0
30,6
1,1

Tafla 10 Niðurstöður úr Unscrambler líkani

Á mynd 19 má sjá Unscrambler líkan gert með PLS aðferð (Partial Least Squares
Regression) sem sýnir samanburð á reiknuðum gildum og magni sóts samkvæmt
vigtun. Reiknuðu gildin úr líkaninu fylgja nokkuð vel mælingunum. Síur 2,4,5,7 og
blönk sía voru notuð til þess að gera líkanið.

4,0

Reiknuð gildi úr líkani

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Magn sóts samkvæmt vigtun (mg)

Mynd 19 Unscrambler líkan. Reiknuð gildi úr líkani borið saman við magn sóts samkvæmt vigtun.
Mynd: Arngrímur Thorlacius 3. maí 2017
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4. Umræður
Niðurstöðurnar gefa ekki mjög skýra mynd af því hvaða niðurstaða er best þegar
kemur brennslu á kolum og sellulósa og gæti óvissan í vigtun spilað þar stóran þátt.
Sömu deiglur gáfu ekki jafna vigt upp á millígrömm á milli vigtana. Það skiptir
höfuðmáli þar sem aðeins var verið að vigta 20 mg af sýni og ef vigtun deigla í
upphafi er með skekkju upp á nokkur millígrömm hefur það strax áhrif á niðurstöður.
Einnig lentum við í vandræðum með brennsluofninn en hann var vitlaust stilltur í
upphafi og hitaði ekki eins og hann átti að gera. Þegar það komst í lag gengu hlutirnir
betur fyrir sig en alltaf var skekkjan í vigtun að þvælast fyrir. Niðurstaðan er þó sú að
vel er hægt að brenna lífrænt kolefni með þessari aðferð og halda ólífrænu kolefni og
miðað við þessar niðurstöður hentar hitinn 450°C best.
Sama var uppi á teningnum þegar kom að því að taka sýni úr díselbílnum.
Vigtin á síunum skeikaði um nokkur millígrömm á milli vigtana. Þar voru sýnin
einnig bara nokkur millígrömm og þá fer nákvæmnin á vigtuninni á síunum að skipta
gífurlegu máli. Síurnar eru úr glertrefjum sem eru mjög rakadrægar fara strax að taka í
sig raka þegar þær koma úr þurrk og því er mjög erfitt að halda vigtinni eins milli
mælinga. En það er mjög áhugavert að reyna að þróa betri aðferðir til þess að halda
rakastigi jöfnu og geta þar með haft betri stjórn á jafnri vigtun. Má þar prófa að nota
aðrar síur sem eru ekki eins rakadrægar. Til þess að halda rakastigi jöfnu þarf þó að
hafa mjög góðar aðstæður og einangrað herbergi til þess. Hins vegar kom í ljós að
NIR greining er mjög áhugaverður kostur til þess að fá grófan samanburð á sótsýnum.
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5. Ályktanir / lokaorð
Af framansögðu er ljóst að taka þarf talsvert fleiri sýni til þess að hægt sé að fara með
þróun aðferðar lengra en þó gaf þetta verkefni góða innsýn í hversu viðkvæmt ferli
brennsla kolefnis er og merkileg fræði á bakvið lífrænt og ólífrænt kolefni. Hægt væri
að gera ýmsar fleiri tilraunir með hitastig til að fá sem besta brennslu og er það
áhugavert verkefni fyrir næsta nemanda sem vill taka við keflinu. En þetta verkefni
gaf góða hugmynd um að vel er hægt að brenna lífrænt kolefni en halda því ólífræna
til frekari greininga á svörtu/hreinu kolefni. NIR tæknin gaf róf sem sýnir að hægt er
að lesa út úr því meira svart kolefni eftir því sem síurnar eru dekkri. Því gefur
verkefnið góðan grunn að frekari rannsóknum á svörtu kolefni.
Helsta vandamálið sem liggur fyrir er nákvæm vigtun á sýnum því um er að
ræða svo agnarlítinn massa á sýnum og skekkja í vigtun á síum og plasthöldurum
skekkir niðurstöðurnar gífurlega. Er það krefjandi verkefni sem vonandi verður leyst í
náinni framtíð en þangað til verða niðurstöður alltaf örlítið skekktar og gefa í besta
falli aðeins hugmynd um skala svarts/hreins kolefnis en ekki nákvæmar niðurstöður á
magni.

5.1 Frekari rannsóknir
Miklir möguleikar eru á að halda áfram með tilraunir til þess að mæla svart
kolefni/hreint kolefni úr díselútblæstri. Helstu áskoranir eru að halda súrefni frá
brennslunni og vigta síur og sýni nákvæmlega án rakabreytinga. Hönnun staðlaðra
aðferða til þessara mælinga er mjög áhugavert að þróa og vinna betur.
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