Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets
inbjuder till föredrag med Louise Olsson den 6 december 2017
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Onsdag 6 december 2017

Louise Olsson, Kemiteknik, Chalmers

Tid: Kl. 18:00 – ca 20:00 (förmingel från kl 17:30)
Plats: Sal 10:an, Kemihuset, Chalmers
(Obs, kom i tid! Passerkort genom låsta dörrar krävs för att nå salen. Gemensam uppsamling vid Kemientrén
kl. 17:30 och 17:55. Vid problem att komma in ring Caroline 0704-917326.)

Titel: Katalysatorer för att rena emissioner från fordon och för att producera
förnyelsebara bränslen
Katalysatorer är material som kan öka reaktionshastigheten för en reaktion utan att själv
förbrukas under reaktionen. Katalys är mycket viktigt för en stor rad applikationer i kemisk
industri, fordonsindustrin, etc. I denna presentation kommer jag att presentera resultat från
min forskargrupp gällande katalys för att rena emissioner från fordon och för att producera
förnyelsebara bränslen. Avgaser från fordon innehåller kvävoxider (NOx), kolväten (HC),
kolmonoxid (CO) och partiklar. Då dessa är skadliga både för miljön och vår hälsa är det kritiskt
att ta bort dessa från avgaserna och för att kunna göra detta så är katalysatorer nyckeln. Jag
kommer i denna presentation beskriva katalysatorkoncept för att rena emissioner från både
bensin och dieselbilar och olika forskningsaspekter på dessa. Vidare, för att minska
växthuseffekten är det kritiskt att använda alternativa bränslen och andra delen av denna
presentation kommer att fokusera på den katalytiska uppgraderingen av oljor för att
producera gröna bränslen.
Louise Olsson är professor i Kemiteknik och avdelningschef för Kemiteknik, Chalmers. Hennes
arbete fokuserar på industriell katalys och hon har arbetet mycket kring att använda
katalysatorer för att rena emissioner från fordon och för att tillverka alternativbränslen. I
hennes grupp arbetar man med både grundvetenskapliga frågeställningar och med tillämpade
frågor i samarbete med industrin.
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Anmälan senast 4 dec: Vi tar nu upp anmälningar via doodle istället för att skicka epost. För
anmälan till föredraget, gå in på:
https://doodle.com/poll/3swh3q8q3uazb9ut
Vid problem, skicka anmälan i ett meddelande till caroline.jonsson@gu.se
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För mer information och uppdateringar om vad som är på gång i Göteborgskretsen, titta gärna
in regelbundet på våra hemsidor www.kemistsamfundet.se och http://kemisamfundet.se/omoss/kretsar/goteborgskretsen/, samt Twitter: @KemiGbg

Varmt välkomna önskar Göteborgskretsens styrelse

