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Diarienummer 
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KURSPLAN 

 
 
Kursplan för kursen Yt- och kolloidkemi–fördjupningskurs, 
NAKE013 
Engelsk titel: Surface and Colloid Chemistry–Advanced Course 
 
Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 2017-10-
25. Kursen ges på forskarnivå och omfattar 15 högskolepoäng 
 
Lärandemål 
Kursens syfte är att ge fördjupade fysikalisk-kemiska kunskaper inom området yt -och 
kolloidkemi utifrån ett molekylärt perspektiv, samt en kvantitativ förståelse av ett urval 
fundamentala kolloid - och gränsytefenomen. Efter genomgången kurs ska deltagaren 
kunna: 

Kunskap och förståelse 
• Förklara amfifila molekylers självassociation och den bakomliggande 

termodynamiken 
• Förklara elektrostatisk växelverkan i kolloidala system. 
• Förklara olika slags krafter mellan kolloidala aggregat, kolloidal stabilitet 
• Beskriva struktur och egenskaper hos miceller av amfifila molekyler 
• Beskriva amfifila bilagersystem 
• Förklara effekter av polymerer i kolloidala system 
• Beskriva kolloidala soler 
• Beskriva mikro -och makroemulsioner 
• Förklara fasjämvikter och beskriva fasdiagram 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
• Beskriva ett antal tillämpningar (oftast biologiska och tekniska) där ovannämnda 

system och fenomen är centrala 
• Föreslå kvalitativa molekylära tolkningar av egenskaper och fenomen hos komplexa 

system i tillämpningar 
 
Kursinnehåll 
Det teoretiska stoffet behandlar yt-och kolloidkemin utifrån ett molekylärt fysikalisk- 
kemiskt perspektiv. Centrala teman är amfifila molekylers självassociation, polymerer i 
kolloidala system,  fasjämvikter i lösningar, gränsytefenomen, elektrostatisk växelverkan i 
kolloidala system samt krafter mellan makro-och mesoskopiska ytor skilda av en 
vätskefas. Laborationerna behandlar centrala experimentella tekniker som yttekniker, 
kalorimetri och AFM (atomic force microscopy), samt datorsimuleringar av polymerer 
och av elektrostatiska fenomen i  kolloidala system. 
 
Undervisningsformer 
Föreläsningar samt obligatoriska datorövningar och laborationer. 
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Examination 
Examinationen baseras på muntlig tentamen samt på laborationer och datorövningar. 
 
Betygsgrader 
Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt resultat krävs 
godkänd tentamen och godkända laborationer och datorövningar. 
 
Undervisningsspråk 
Kursen ges på engelska. 
 
Förkunskapskrav 
Antagen till forskarutbildning i kemi, fysik eller motsvarande ämne. 
 
Övriga upplysningar 
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod KEMM07, och kan inte tillgodoräknas 
tillsammans med denna. 


