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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-09-26 och
gäller från höstterminen 2008 vid Karlstads universitet.

Kurskod: MSGB23
Maskinelement, 7.5 hp
(Machine components, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: B

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
Matematik 15hp, maskinteknik 15hp (där mekanik och hållfasthetslära skall ingå), eller motsvarande kunskaper.

Huvudområde
Maskinteknik

Kursens mål

Kursen syftar till att studenterna ska förvärva grundläggande kännedom om olika maskinelement och deras
funktion samt träning i konstruktionsmetodik och val av maskinelement.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för den teoretiska bakgrunden för funktion och dimensionering
- redogöra för olika element i olika tillämpningar och dess för- och nackdelar
- beräkna dimensionerande storheter
- med utgångspunkt från en problemställning välja lämpligt maskinelement ur standarder och kataloger
för maskinelement som skruvförband, svetsförband, press- och krympförband, fjädrar, axlar, lager, kuggväxlar,
axelkopplingar och bromsar
- teoretiskt identifiera och beskriva en drivlinas och ett drivsystems vanliga komponenter och beräkna systemets
prestanda med hänsyn till hållfasthet, verkningsgrader och utväxlingar
- redogöra för enkel teori för axlars kritiska varvtal
- beskriva huvuddragen i CE-märkningsprocessen enligt EG maskindirektiv.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller:
- föreläsningar om vanliga typer av maskinelement; teoretisk bakgrund, dimensionering och urvalskriterier.
- övningar eller eget arbete i dimensionering, val och beräkning av maskinelement
- obligatorisk laboration

Kurslitteraturlista och övriga läromedel



Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av laboration och skriftlig tentamen.

Betygsgrader

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd, 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd) eller 5 (Med beröm
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 kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
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, Dnr C2007/368, reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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