
MH2601 Förbränning i indus-
triella processer 6,0 hp
Combustion in Industrial Processes

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Denna kursplan gäller från och med VT 2020 diarienummer: M-2019-1320.

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Materialteknik

Särskild behörighet
Grundläggande kunskaper inom termodynamik och transportfenomen motsvarande kurs-
erna MH1027 Materials termodynamik och MH1018 Transportfenomen.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙  ösa proLlem inom förLränningars termodynamik

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Värdera förLränning och aerodynamik i industriella ugnar

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Designa om Lefintliga ugnar för att minska LränsleförLrukning, partikel-, och Cb2-ut-
släpp

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Föreslå Lästa tillgängliga förLränningsteknologi OBAT( för industriella processer

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Beskriva proceduren för rökgasmätning vid förLränning

Kursinnehåll
Grundläggande kunskaper om förLränningskemi, termodynamik och aerodynamik. För-
Lränning av gasformiga, flytande och fasta Lränslen. )en förLränning för att Levara miljön. 
Design av förLränningsprocesser.

Kurslitteratur
Anges i kurs-RM vid kursstart.

Examination
 P •N 1 - •nlämningsuppgift, 2,0 hp, Letygsskala: R, F 
 P  AB1 -  aLoration, 1,I hp, Letygsskala: R, F 
 P TEN1 - 5kriftlig tentamen, 2,I hp, Letygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator Leslutar, Laserat på rekommendation från STH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

5tudenter som inte har godkänd projektuppgift OR)b1( med tidigare uppsättning av exam-
inerande moment examineras på •N 1.

Etiskt förhållningssätt
 P Vid grupparLete har alla i gruppen ansvar för gruppens arLete.
 P Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
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 P Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 
lösningen.
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