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Prosessindustrien i Norges viktigste industrigren. Denne boka gir en grundig innføring i prosesstekniske
beregninger med hovedvekt på masse- og energibalanser. De mange eksemplene gjør boka lettlest og nyttig
også for ferdigutdannede ingeniører. Sigurd Skogestad er sivilingeniør fra NTNU i 1978, og arbeidet etter

dette fire år ved Norske Hydros Forskningssenter i Porsgrunn. Etter et opphold i USA, der han tok
doktorgraden (Ph.D.) i chemical engineering ved California Institute of Technology, kom han tilbake til

NTNU i 1987 som professor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. Her har han vært siden, kun avbrutt
av et år som gjesteprofessor ved University of California (Berkeley). Han er forfatter av et stort antall

internasjonale publikasjoner samt en internasjonalt utgitt lærebok i reguleringsteknikk.
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law of thermodynamics together with mass balances and equilibrium relations to find the equilibrium product
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LinkedIn. Postal address NTNU Institutt for energi og prosessteknikk Kolbjørn Hejes v 1B NO7491

Trondheim About the. Skala AS is the parent company of Skala group and is a leading supplier of technical
services processing equipment and consumables. Du finner 218 ledige stillinger sominnen
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Produksjonsteknikk og Prosessteknikk under Produksjon på FINN Jobb. Prosessteknikk Tilbake Tilbake.
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