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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2014-03-12 och
gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: EMGA11
Energi- och miljöteknik, grundkurs, 15.0 hp
(Environmental and Energy Engineering, basic course, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.

Behörighetskrav
Matematik D, Fysik B, Kemi A (områdesbehörighet 8) eller Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1
(områdesbehörighet A8.)

Huvudområde
MEI (Miljö- och energisystem)

Lärandemål

I kursen ingår följande delkurser: Resurser och hållbar utveckling, Förbränning och värmelära,
Energitransporter, Effekter och åtgärder samt Individuellt projektarbete.

Efter avslutad delkurs, Resurser och hållbar utveckling, skall studenten kunna:
-redogöra för begreppet hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter,
-redogöra för etablerade principer för hur arbete med hållbar utveckling bedrivs,
-redogöra för hur världens resurstillgångar påverkas av mänsklig aktivitet,
-analysera och genomföra beräkningar utifrån uppställda miljöproblem såsom beräkning av omsättningstider
och utspädningar,
-reflektera över hur resursproblematiken kan påverka individ och företag samt
-reflektera över fördelning av resurser och etiska aspekter på detta.

Efter avslutad delkurs, Förbränning och värmelära, skall studenten kunna:
-redogöra för det svenska energisystemet vad avser tillförsel, omvandling och användning av energi,
-beskriva eldningsanordningar för olika slag av pannor för energiomvandlingsändamål,
-beräkna luftöverskottet, mängden koldioxid som bildas, rökgasmängden, rökgastemperaturen och
verkningsgraden vid en förbränning,
-upprätta mass- och energibalanser för enkla tekniska system,
-förklara begreppen energi, effekt, systemgräns, värmevärde, luftfaktor, ledning, strålning, konvektion, k -
värde, U - värde, köld- och värmefaktor,
-beräkna värmetransporter genom plana och cirkulära skikt,



-beräkna energiflöden över värmeväxlare,
-redogöra för funktionen hos kompressordrivna kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar samt
-beräkna kyl- och värmeeffekter i kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar.

Efter avlsutad delkurs, Energitransporter, skall studenten kunna:
-förklara begreppen statiskt, dynamiskt och totalt tryck samt absolut tryck, över- och undertryck,
-tolka och använda kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvation vid beräkningar,
-beskriva olika sätt att mäta fluiders tryck och flöde,
-beräkna tryckfall i enkla rör- och kanalsystem,
-dimensionera fläktar för enkla kanalsystem,
-redogöra för olika typer av luftbehandling vid ventilation av byggnader,
-beräkna energiåtgång för pumpar respektevie fläktar i enkla rör- och kanalsystem samt
-redogöra för olika typer av flödesreglering.

Efter avslutad delkurs, Effekter och åtgärder, skall studenten kunna:
-redogöra för de effekter på miljön som olika energiomvandlingar ger upphov till med särskilt fokus på
växthuseffekten,
-beräkna effektbalansen vid solinstrålning mot jorden och dess atmosför med hjälp av strålningsmodell,
-redogöra för åtgärderna effektivisering, rening och återvinning samt
-redogöra för verktygen Life Cycle Assessment (LCA), miljöledningssystem och miljömärkning.

Efter avlsutad delkurs, Individuellt projektarbete, skall studenten kunna:
-visa förståelse för samband mellan kursens tidigare moment genom att i ett individuellt arbete behandla en
problemställning som innehåller både energi- och miljöaspekter och berör sociala eller ekonomiska aspekter,
-genomföra en relevant litteratursökning för det enskilda arbetet,
-presentera arbetet i en skriftlig rapport enligt givna anvisningar samt
-redovisa arbetet muntligt med relevanta hjälpmedel inom givna tidsramar.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår följande delkurser med innehåll enligt nedan:

Resurser och hållbar utveckling
Innehåll: resurstillgångar, resursbegränsningar, resursfördelning, hållbar utveckling samt relaterade
miljöproblem.

Förbränning och värmelära
Innehåll: det svenska energisystemet, bränslen och förbränning, energi och effektbalanser, termodynamiska
begrepp, värmeöverföring, värmeväxlare, termodynamiska processer, kylmaskin- och värmepumpanläggningar.

Energitransporter
Innehåll: hydrodynamik, systemavgränsningar, tryckbegrepp, kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation,
fläktar, luftbehandling, flödesmätning.

Effekter och åtgärder
Innehåll: miljöproblem från energiomvandlingar, strålningsbalans, effektivisering, reningsteknik, återvinning,
Life Cycle Assessment (LCA), miljöledningssystem, miljömärkning.

Individuellt arbete
Innehåll: rapportskrivning, muntlig presentation, för uppgiften relevant informationssökning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Skriftliga tentamina. Rapporter som examineras muntligt och skriftligt.



Betyg

U (Underkänd), G (Godkänd) eller VG (Väl Godkänd).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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