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Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Maskin- och materialteknik

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2011-10-17 och
gäller från höstterminen 2009 vid Karlstads universitet.

Kurskod: MTAE10
Polymerer och polymerbaserade kompositer, 7.5 hp
(Polymers and polymer based composites, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska eller engelska

Behörighetskrav
Maskinteknik 75 hp, inklusive materialtekniska kurser 15 hp och hållfasthetslära inkluderande grundläggande
FEM 15 hp, eller motsvarande.

Huvudområde
MTA (Maskinteknik)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för begreppen monomer, polymer och plast
- beskriva de två huvudgrupperna av polymerbildande reaktioner (stegvisa och kedjevisa)
- redogöra för begreppet sampolymerisation och vilka varianter av detta som existerar
- redogöra för begreppen molekylvikt och molekylviktsfördelning
- förklara vad begreppet delkristallinitet innebär och beskriva den hierarkiska uppbyggnaden av delkristallina
polymerer samt hur dessa kan studeras experimentellt
- förklara begreppet glastransition och göra en bedömning av glastemperaturen utifrån känd struktur
- redogöra för kinetiska, frivolyms samt termodynamiska teorierna för glastransitionen
- förklara sambanden mellan kemisk struktur och materialegenskaper
- redogöra för begreppet viskoelasticitet; linjär och olinjär samt vilka konsekvenser viskoelasticitet medför vid
beräkning av polymera materials mekaniska egenskaper
- redogöra för provningsmetoderna dragprovning och krypprovning samt hur yttre faktorer som temperatur
påverkar de mekaniska egenskaperna
- redogöra för skillnaden i påverkan av statisk och dynamisk belastning
- redogöra för olika bearbetningsmetoder
- förklara grunden för gummimaterials elasticitet
- identifiera och beskriva de olika grupperna av polymera material samt för varje materialgrupp ge exempel på
kommersiella material och deras applikationer
- förklara sambanden mellan kompositers uppbyggnad och deras makroskopiska egenskaper
- redogöra för de viktigaste mekanismer som styr kompositers beteende och hur de påverkar elastiska
egenskaper och brottegenskaper



- använda och formulera simuleringsverktyg för laminatanalys
- välja ett lämpligt polymert material till en given enkel applikation med hänsyn till struktur, egenskaper och
kommersiell tillgänglighet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier som för polymera material behandlar molekylär uppbyggnad,
organisation och struktur, polymerers användning och egenskaper, grundläggande begrepp, materialkännedom,
gummielasticitet och gummimaterial, viskoelasticitet, provningsmetoder och hantering av materialdata,
materialval samt formningsmetoder.
För fiber- och partikel armerade kompositmaterial med polymermatriser behandlas analysmetoder, egenskaper
och tillverkningsmetoder, betydelsen av geometriska aspekter, gränsytor och statistiska effekter,
mikromekanismbaserade modeller för enkelriktade kompositer, tunna lamellens mekanik och laminatteori,
termo-mekaniska effekter samt brottmekanismer.
Kursen innehåller också obligatoriska laborationer där fiberkompositmaterial tillverkas och deras mekaniska
egenskaper provas.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska
laborationer.

Betyg

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 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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