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Förbränningsfysik
Om hur ett examensarbete inom  
förbränningsdiagnostik ledde till  
att en ny avdelning bildades inom 
Fysiska institutionen och tillsammans 
med andra avdelningar vid LTH  
skapade ett Thulin-laboratorium.
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Elden och dess natur

För de grekiska filosoferna var elden ett av de fyra 
elementen som tillsammans med jord, vatten och luft 
byggde upp världsalltet. Föreställningen om elden  
som grundelement levde kvar och benämndes under 
1700-talet flogiston. 
Antoine Lavoisier och hans fru Marie Anne Pierette 
Paulze gjorde noggranna experiment och mätte total-
vikten på bränsle och luft som visade sig vara densam-
ma som den totala vikten av förbränningens aska och 
de gaser som bildades. Därav drog de slutsatsen att det 
rörde sig om en kemisk reaktion, och flogistonteorin 
förkastades.

Grekernas grundelement, vilka fortfarande till viss del är okända. 
Hur ser jordelementet ut i det inre av jorden? Varför har vi en at- 
mosfär runt oss? När bildades det vatten på jorden? Varför sker 
förbränning och vad är egentligen en eld? Vi vet enbart delar av 
svaren på dessa frågor.
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Bränsle + syre → koldioxid + vatten + energi
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Global energiförsörjning

Idag kommer mer än 80% av vår globala energiför-
sörjning via förbränning. Förbränning påverkar vårt 
dagliga liv, till exempel vid uppvärmning, transporter 
(bil, båt, flyg) och destruktion av sopor. 
Målsättningen med förbränningsforskning är att 
erhålla en effektiv förbränning genom att minime-
ra bränsleåtgången och utsläpp av CO2. Samtidigt 
måste biprodukterna minimeras. 

Utvecklingen av den totala energiproduktionen på jorden.



 
 

413Förbränningsforskning

Praktiskt sker förbränning under höga tryck och tem-
peraturer. Man måste förstå växelverkan mellan kemi 
och turbulenta flöden och hur trycket inverkar på 
processen. Aktuella frågor är: Vad behöver man mäta 
och simulera? Hur kan man mäta det? Hur kan man 
simulera det? 
Forskning i förbränningsfysik i Lund bottnar i ett ex- 
amensarbete utfört av chalmeristen Marcus Aldén 
år 1977 med Sune Svanberg och Thure Högberg 
(Volvo) som handledare. Aldén utförde beröringsfria 
mätningar med laserteknik och diagnostiserade olika 
förbränningsprocesser. 

En bild från examensarbetet, som var det första steget  
till förbränningsfysiken i Lund, visar ett CARS spektrum  
(Coherent anti-Stokes Raman Spectroscopy) av bensen  
från kl 01.30 den 23/12 1977, vilket blev en viktig del av  
examensarbetet. 
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Snabb expansion

Gruppen växte och ökade sin aktivitet inom nya områ-
den. En egen avdelning för förbränningsfysik bildades 
1991. Professuren i laser-baserad förbränningsdiag-
nostik ledigförklarades och Marcus Aldén utnämndes 
samma år. 
Förbränningsforskningen i Lund präglas av samarbete 
över institutionsgränserna. Exempelvis har Förbrän-
ningstekniskt centrum bildats och haft status som en 
europeisk Large Scale Facility (LSF). 



 
 

415Enoch Thulin-laboratoriet 

Verksamheten expanderade kraftigt redan från start 
och tung utrustning tillkom. Den nya högtrycksför-
bränningsriggen, som är unik, ledde till nybyggnation. 
I den nya byggnaden vid Fysiska institutionen sam-
lades stora delar av den mer grundläggande förbrän-
ningsforskningen i Lund under ett tak för att kunna 
skapa ännu tätare och djupa samarbeten över institu-
tionsgränserna. 
Byggnaden invigdes 2001 och fick namnet Enoch 
Thulin-laboratoriet efter flygpionjären och filosofie 
doktorn i fysik vid Lunds universitet, Enoch Thulin 
(1881-1919). 
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Varför laserdiagnostik?



 
 

417Laser-inducerad fluorescens (LIF)

Laserljuset har många egenskaper som gör det  
lämpligt för att studera en förbränningsprocess  
utan att störa denna. 
Vid laser-inducerad fluorescens, LIF, väljs laserns 
våglängd så att den matchar en övergång mellan  
två energinivåer hos den molekyl man vill studera. 

Ett schematiskt diagram över LIF processen och 
dess förlustmekanismer. En foton från lasern (blå) 
absorberas av molekylen, vilken exciteras och 
sedan emitterar en ny foton (röd) – ofta med en 
längre våglängd än laserns – när molekylen åter-
går till ett lägre energitillstånd (fluoriscerar).

Rumsupplöst OH fluorescens i en flamma och fördelning  
av OH-radikaler.
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Laser-inducerad inkandescens

Laser-inducerad inkandescens (LII) används för  
att studera sotpartiklar. Sot består till största de-
len av kol. Det bildas vid ofullständig förbränning. 
Detta innebär att oförbrända kolväten i den heta 
gasen slår sig samman till ringformiga kolfören-
ingar. Dessa går senare samman till större solida 
partiklar, sot. 
Laser-inducerad inkandescens detekterar ljus från 
sotpartiklar som av laserljuset hettats upp till cirka 
3500°C. Signalen ger ett mått på sotkoncentratio-
nen i mätområdet, men kan även ge information  
om partiklarnas storlek. 

Konceptuell bild av en mätning av koncentrationen  
av sot (sotvolymfraktionen) i en laboratorieflamma. 

Detektor
Flamma

Lasersystem

LII-signal



 
 

419Andra lasertekniker

Nya lasertekniker har utvecklats vid avdelningen för 
förbränningsfysik. Exempel är CARS–tekniken där 
gastemperaturen kan mätas noggrant, eller polarisa-
tionsspektroskopi där extremt små mängder av ett 
ämne kan detekteras i flamman. 
Rayleigh-spridning används för att mäta tempera-
turer, SLIPI för att studera sprayer och täta dropp-
moln, termografiska fosforer för att mäta yttempe-
raturer och PIV som används för att mäta flöden 
och hastigheter i gasflöden. 

Bilder på sprejer, som bl.a. används i Dieselbilar, tagna med 
antingen (a) vanlig laser-fotografering eller (b) med lasertekniken 
SLIPI – en metod för att ta bort oönskade signaler, som t.ex.  
det mörka partiet som omger dropparna i den vänstra bilden. 
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Höghastighetsdiagnostik används för att studera 
utvecklingen av turbulenta strukturer. Eftersom 
turbulens är ett tredimensionellt fenomen behövs 
3D-mätningar med hög tidsupplösning för att 
förstå turbulenta flammor. 
Ett 3D-system består av 4 stycken Nd:YAG-lasrar 
och en höghastighetskamera. Varje laser genererar 
två laserskott inom ett kort tidsintervall. Tillsam-
mans sänds åtta laserpulser i ett pulståg. Med fyra 
separata lasrar är det möjligt att samtidigt mäta 
olika produkter. 

Figuren visar mätningar på OH (varm produkt), CH (flamkant),  
CH2O (avsvalnad zon) och spår av obränt bränsle (kall zon) i 
en turbulent jet-flamma, alla mätta med LIF. Varje bild innehåller 
två produkter, till vänster OH (röd) och CH (grön), i mitten CH2O 
(röd) och CH (grön) och till höger CH2O (röd) och bränsle (grön).



 
 

421Kemisk kinetik
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Högtrycksförbränningsriggen

Med högtrycksförbränningsriggen fick avdel-
ningen för förbränningsfysik möjlighet att studera 
förbränning vid höga tryck och flöden som lik-
nar de förhållanden som finns i gasturbiner och 
flygmotorer. Kombinationen av riggen och avan-
cerade optiska/laserbaserade mättekniker är unik. 
Högtrycksriggen är därför en mycket speciell 
anläggning som är till gagn för såväl samhälle som 
näringsliv. Anläggningen gör det möjligt att öka 
förståelsen av olika former av förbränning. 

Tidsserie av bränslevisualisering (bränsle-LIF) från en av de många 
mätkampanjerna som genomförts i högtrycksförbränningsriggen.

Högtrycksförbränningsriggen 

Foto av en pilotflamma från en  
av brännarna som testats i  
högtrycksförbränningsriggen.  
Brännarmynningen kan skön- 
jas i vänster bildkant.



 
 

423Varför mer forskning?
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Förbränningsfysik idag – ekologi …

Även om en stor del av forskningen vid förbrännings-
fysik fortfarande är centrerad kring förbränning så har 
avdelningen idag även forskning inom en rad olika 
områden där den bakomliggande kunskapen i laser- 
diagnostik, fysik och kemi är central. 
Under ett flertal år har mätmetoder utnyttjats även  
för icke reaktiva gasflöden, bland annat detektion av 
väteperoxid för sterilisering i samarbete med Tetra Pak  
och optisk fjärranalys (Lidar) för atmosfäriska och 
ekologiska applikationer. 

LUMBO – Lund University Mobile Biosphere Observatory används 
för att studera faunan i atmosfären och är ett av de nya forsknings-
områden avdelningen idag verkar inom.



 
 

425… katalys och plasma

De stora satsningar som gjorts inom laserdiagnos-
tik i förbränning har gjort det möjligt att med stor 
framgång även träda in i andra fält. Nyligen har 
aktiviteter inom helt nya områden startats upp. 
Dessa innefattar bland annat plasma, förgasning, 
nanometer och katalys. Exempelvis inom katalys 
kan gasen runt aktiva katalysatorer studeras i realtid 
och på så vis ge information som tidigare varit dold.
I plasma skapas molekyler i särskilda tillstånd och 
med hjälp av laser och optisk diagnostik så kan man 
studera deras kemiska egenskaper.

(a)  
Fotografi av ett glidande urladdningsplasma. I likhet med våra 
ögon så kan en vanlig kamera inte urskilja urladdningstråden  
som snabbt rör sig i luftflödet.

(b)  
Med hjälp av dubbla höghastighetskameror och matematisk bild-
analys kan ögonblicksbilder av urladdningen ge tredimensionell 
hastighetsinformation. Här har gasflödet taggats med partiklar så 
att även den kringliggande gasens hastighet kan mätas (P1-P7).

Nästa kapitel >>Innehållsförteckningen >>


