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Innen ett eller flere av fagområdene: Metallurgi, fysikk, måleteknikk, matematisk modellering, 

numerisk matematikk, simuleringer 

 

Oppgavene er tilknyttet prosjektet: Electrical Conditions and their Process Interactions in High 

Temperature Metallurgical Reactors (ElMet), 2015-2019. Prosjektet er støttet av Norges 

forskningsråd og er et samarbeid mellom Teknova (prosjekt eier), NTNU, University of Oxford, 

Universidade de Santiago de Compostela, samt industribedriftene Alcoa, Elkem og Eramet. 

 

For studieåret 2017-2018 tilbys oppgaver 

som er relevante for elektrisk kalsinering av 

karbonmaterialer og/eller produksjon av 

ferromangan. I ferromangan-prosessen 

blandes råvarene (Mn- og Fe-oksider, 

karbon, mm). Materialene varmes opp ved 

tilførsel av elektrisk strøm, og karbon 

reagerer med oksidene ved høye 

temperaturer. Prosessen danner slagg og 

metall, som tappes ved jevne mellomrom, 

mens avgassen i all hovedsak er en 

blanding av CO og CO2.  

 

I ElMet-prosjektet vil det bli tilpasset 

simuleringsmodeller i COMSOL Multi-

physics. Disse vil bli aktivt benyttet for å få bedre innsikt i prosessene. Prosessene inneholder 

mange, til dels sterkt koblede, elementer: Elektrisk oppvarming (vekselstrøm), varmeledning, 

stråling, strømning av bulkmaterialer, gass strømning, irreversible materialdata, kjemiske 

reaksjoner, stabile og ustabile tilstander, stasjonære og dynamiske forhold. Prosjektet inneholder 

mange krevende deloppgaver innen de aktuelle fagområdene. 

 

Aktuelle oppgaver ved NTNU 2017-2018: 

 Eksperimentelt  

o Måling av termisk ledningsevne for bulk materialer, i første omgang kun karbon. 

o Måling av elektrisk ledningsevne for bulkmaterialer 

o Måling av elektrisk motstand i forsøksovn: Forskjellige partikkelstørrelser og 

materialblandinger, effekt av å bevege/flytte toppelektroden, … 

 Simuleringer/modellering 

o Partikkel-partikkel modeller (interaksjon) versus bulk egenskaper 

o Elektrisk modell av Mn-ovner 

 

Studentene vil bli tilbudt sommerjobb i Kristiansand eller Trondheim som forberedelse til 

oppgavene. Presisering og avgrensning av Prosjekt- og Masteroppgave vil skje i samarbeid mellom 

Teknova, NTNU’s veileder og studenten. 
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