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Fenomen bakom blå himmel ger grön framtid

''Förbränning'' får ofta en mycket negativ klang i dagens miljöfokuserade 
samhälle. Det förknippas med förbränning av fossila bränslen, smutsiga utsläpp 
och ökade koldioxidhalter i atmosfären vilket leder till förstärkt växthuseffekt. 
Att försöka förbättra och forska om dessa processer kan ses som bakåtsträvande
och föråldrat. Kemiska förbränningsprocesser sker dock på väldigt många plan 
som inte är förknippade med fossila bränslen: exempelvis förbränns maten i 
våra kroppar som ger oss energin för att kunna röra på oss, tänka och utföra 
våra dagliga sysslor. Att evolutionen har ''valt'' just förbränningsprocesser för 
att tillföra energi till våra kroppar är inte en total slump. Förbränningsprocesser
är mycket effektiva i att frigöra mycket lagrad energi på kort tid, energi som är 
lagrad på ett mycket vikt- och volymeffektivt sätt. Forskning om hur dessa 
förbränningsprocesser sker och kan effektiviseras är därför oumbärlig även 
idag.

Katalysatorer är ämnen som påskyndar eller underlättar kemiska reaktioner utan att 
själva förbrukas. Dessa ämnen är mycket användbara i förbränningsprocesser 
eftersom de kan utöka den energi som kan tillgodogöras genom ett ämnes 
förbränning. De kan också användas för att minska kolmonoxidutsläppen från 
förbränning genom att påskynda omvandlingen från kolmonoxid till andra ämnen. 
Därför hittar man katalysatorer bland annat i bilar där de hjälper till att minska bilars 
utsläpp av kolmonoxid och andra miljöskadliga ämnen.

Mycket forskning har bedrivits på senaste tid för att undersöka katalysatorers kemiska
egenskaper. Målet med detta att utveckla och förbättra de katalysatorer vi idag känner 
till samt att hitta ämnen med hittills okända katalyserande egenskaper. För att 
undersöka en katalysator lägger forskare in den i en sluten experimentkammare där de
undersöker katalysatorns effekter på en gas eller gasblandning som de sprutar in i 
kammaren.

Katalysatorer behöver värmas till en
viss temperatur för att de ska börja
fungera vilket gör att gasen i kammaren
också värms upp när den passerar
katalysatorn i uppvärmt tillstånd. Detta
ställer till med problem eftersom
temperaturskiftningar också påverkar
de koncentrationsmätningar vars
resultat berättar kondensatorns
egenskaper för forskarna. För att kunna
kompensera för dessa
temperaturskiftningar måste forskarna
skapa en temperaturkarta över sin
experimentkammare.



Gas börjar lysa då den beskjuts av starkt ljus. Varje molekyl i gasen börjar då avge 
ljus i alla riktningar. Detta fenomen kallas Rayleighspridning och händer bland annat i
atmosfären där solens starka ljus leder till att atmosfären börjar lysa blått vilket ger 
oss den blåa himmel vi alla känner till.

Samma fenomen kan utnyttjas för att mäta temperatur genom att byta ut solen mot en 
superstark laser och atmosfären mot gasen i experimentkammaren man vill mäta 
temperaturen i.
Varm gas lyser mindre eftersom varje molekyl i den varma gasen tar större plats vilket
leder till färre molekyler som kan lysa i det område som värmts. På så sätt kan 
forskarna beräkna temperaturen i sin experimentkammare utan att behöva använda 
termometrar eller annan utrustning som kan störa mätningarna. Detta ger dem 
möjlighet att få pålitlig data om sina katalysatorer. Med denna data hoppas forskare 
kunna undersöka lösa gåtan om hur de kemiska processerna i katalysatorer går till 
vilket på sikt ger underlag för att ta fram bättre och effektivare katalysatorer.

Handledare: Johan Zetterberg
Examensarbete 15 hp i Fysik, 2014
Avdelningen för Förbränningsfysik, Fysicum, Lunds universitet


