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Beslut om fastställande 

Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen Bergsskoleingenjör Metall- och 

verkstadsteknik 2020-11-17 och gäller från höstterminen 2020 vid Bergsskolan i Filipstad.  

 

Kursens mål 

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förstå innebörden av och kunna redogöra för 

termodynamiska begrepp och utföra jämviktsberäkningar. 

 

Kursens huvudsakliga innehåll 

Kursen behandlar kemiska reaktioners hastighet, syror och baser, oxidation och reduktion, 

termodynamikens grundbegrepp (tillståndsvariabler, första huvudsatsen, entalpi, värmekapacitet), 

termodynamikens andra huvudsats (reversibla och irreversibla processer, entropi begreppet, Gibbs 

energi, Gibbs-Duhems ekvation, jämvikts villkor (kemisk potential, termodynamikens tredje 

huvudsats, fas diagram, Gibbs fas regel, Clapeyrons- och Claudius-Clapeyrons ekvationer, ideal och 

reguljär lösningar, aktivitetsbegreppet, referenstillstånd, Roults lag, Henrys lag, Sieverts lag, 

elektrokemi (galvaniska celler, elektrolys, korrosion), grundläggande kinetiska begrepp. 

 

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper 

Avancerade kunskaper inom materialteknik och processteknik såväl för tillverkning som för 

användning av tekniskt relevanta material, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund. 

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom metall- och verkstadsindustrin. 

Insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling. 

 

 

 



 
 

Färdigheter 

Kan tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper om produktionsprocesserna för framställning och 
förädling av metalliska material inom stål-, metall- och verkstadsindustrin. 
Kan identifiera, formulera, analysera, planera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter inom 
metall- och verkstadsteknik i rollen som ingenjör. 
Kan kommunicera åtaganden och lösningar inom metall- och verkstadsindustrin i nationella 
sammanhang i rollen som ingenjör. 
Kan kommunicera åtaganden och lösningar. inom metall- och verkstadsindustrin i internationella 
sammanhang i rollen som ingenjör. 
 

Kompetenser 

Kan använda olika metoder för undersökning, analysering och karakterisering av materials 

mikrostrukturer och mekaniska egenskaper 

Kan ta ansvar för och slutföra förelagda projekt. 

 

 

Principer för betygssättning 

Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). 

Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen 

Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. 

 

Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom 

självständigt resonera om möjligheter och begränsningar och använda dessa kunskaper, färdigheter 

och kompetenser för att lösa enklare problem hämtade från verkligheten. 

 

Former för kunskapskontroll 

Kunskapskontroller görs under kursen genom inlämningsuppgift. Kursen avslutas med en tentamen. 

 

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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna 

informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder. 

 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 

 

 


