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Aktiveringsenergin för en reaktion
Tack vare katalysatorer kan kemiska reaktionen snabbare och vid lägre 
temperaturer. Katalysatorer skapar nya reaktionsvägar för kemiska 
reaktioner, vägar som har lägre aktiveringsenergi.

Aktiveringsenergi är den energi som krävs för att en kemisk reaktion skall 
kunna ske. En katalysator kan inte åstadkomma en reaktion som inte 
skulle ske utan katalysator.

Katalys och katalysatorer

Olika kommersioella 
katalysatorer, 
(Hayes& Kolawzkowski 
1997)

KATALYS är en process där man använder katalysatorer (heterogena 
eller homogena). Största delen av alla industriella processer är  
katalyserade.

En KATALYSATOR är ett ämne som snabbar upp en kemisk reaktion 
utan att själv förbrukas i reaktionen. Katalysatorn deltar i den kemiska 
reaktionen men den är inte en reaktant, mellan- eller slutprodukt.

En katalysator sänker aktiveringsenergin för en kemisk reaktion.

Ref. www.inano.dk
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Exemepel: Katalys av bilavgaser

I motorfordonens förbränningsmotorer förbränns bränslet i ett reglerat luft- 
bränsleförhållande (eng. air-to-fuel ratio). I en avgaskatalysator finns aktiva 
ställer på ytan där de kemiska reaktionerna sker. Genom variationer i 
katalysatorns struktur och sammansättning kan man reglera att de 
önskade reaktionerna (oxidation av kolmonoxid och kolväten samt  
reduktion av kväveoxider) sker selektivt och med tillräcklig hastighet.

Hur verkar en katalysator vid en kemisk reaktion?  
En katalysator sänker aktiveringsenergin för kemiska reaktioner 
(försnabbar reaktionen) genom att erbjuda alternativa reaktionsvägar. 
Vid katalyserade reaktioner uppstår mindre sidoprodukter än det gör vid 
stökiömetriska reaktioner. 
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Förloppet vid katalytiska reaktioner

Ref. Holmgren, A. (1998) Dissertation, Chalmers University of 
Technology, Sweden.

Heterogena katalytiska reaktio- 
ner sker på gränsytan mellan  
vätskafast ämne eller gasfast 
ämne. Vid en katalytisk reaktion 
kan man skilja mellan ett flertal 
olika steg

(1) Yttre diffusion av utgångs- 
ämnena 

(2) Inre diffusion av utgångs- 
ämnena 

(3) Adsorbtion av utgångsäm- 
nena till katalysatorns yta. 

(4) Ytreaktion
(5) Desorbtion av reaktions- 

produkterna från ytan
(6) En inre diffusion av produk- 

terna
(7) En yttre diffusion av produk- 

terna
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