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Examensarbete 
Rubrik Laserbaserad diagnostik i processugnar 
 
Ämnesområde Laserdiagnostik / Förbrännningsfysik  
 
Bakgrund Höganäs AB är världens största tillverkare av järn- och stålpulver med de 

största produktionsanläggningarna i Höganäs i nordvästra Skåne. I 
tillverkningen används flera olika typer av högtemperaturugnar som i regel 
värms genom förbränning. Ugnarna är avgörande för produktens egenskaper 
och kvalitet samtidigt som aspekter som energieffektivitet och låg 
klimatpåverkan blir allt viktigare. För fortsatt optimering av dessa ugnar är nya 
mätmetoder av stort intresse. Laserbaserade mätmetoder förefaller ha 
potential för beröringsfri mätning av hög kvalitet avseende såväl temperatur 
som gassammansättning, både i förbränningsutrymmet och i andra delar av 
processen.  

  
Exjobb  Examensarbetet har som syfte att utifrån ugnarnas utformning och 

processens behov utreda vilka laserbaserade mättekniker som skulle 
kunna användas i det fortsatta utvecklingsarbetet och rekommendera 
inriktning på ytterligare studier och försök. 
Examensarbetet inleds med att under några dagar bekanta sig med 
Höganäs ugnsteknik och de viktigaste frågeställningarna. Därefter 
genomförs literaturstudier och eventuellt intervjuer med specialister för att 
värdera för- och nackdelar med olika mätmetoder och värdera vilka 
tekniker som har förutsättningar att vara användbara. Om tid medges 
genomförs försök i laboratorieskala med dessa tekniker för att verifiera 
slutsatserna. Det långsiktiga målet är att kunna genomföra försök även i 
industriugnar. I den mån förutsättningarna medger kan enstaka 
preliminära utvärderingar i industrimiljön övervägas i examensarbetet. 

 
Förkunskaper Kandidaten/kandidaterna ska ha goda kunsaper i fysik, inklusive optik 

och optisk mätteknik, förvärvade från master-/magisterprogram i fysik / 
teknisk fysik eller motsvarande.   

 
Övrigt Examensarbeten bör påbörjas läsåret 2022/23 och genomförs helst av 

två studenter. Omfattningen (1 termin, 30 hp) anpassas efter antalet 
studenter och deras intresse. Arbetet utförs delvis i Höganäs i samarbete 
med företagets teknikavdelning men i huvudsak i samarbete med 
handledare på LTH. 

 
Kontaktpersoner på Höganäs AB: 
Carl Emme (Utvecklingsingenjör)                               Magnus Pettersson (Energisamordnare) 
Telefon: 042-338588                                                  Telefon: 042-33 80 72   
Carl.Emme@hoganas.com                                                 Magnus.Pettersson@hogans.com 
 
Kontaktperson på LTH: 
Joakim Bood (Professor Förbränningsfysik), joakim.bood@forbrf.lth.se 
Telefon: 046-222 97 90 
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