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Mål
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
l
l

l

l
l

beskriva olika typer av spänningstöjningssamband och flytkriterier
beskriva olika deformations och brottmekanismerna i vanliga
konstruktionsmaterial
beskriva olika materialmodeller och i vilka situationer de kan användas för olika
konstruktionsmaterial
tillämpa olika materialmodeller i enkla handräkningsexempel
förutsäga temperatur och töjningshastighetsberoendet hos olika material.

Innehåll
Kursen omfattar följande delar:
l
l
l
l
l
l
l

Olika typer av konstitutivt beteende hos material
Kriterier för plastisk flytning
Dislokationsteori
Plastisk deformation och hårdnandemekanismer
Töjningshastighetsberoende hos material
Krypning
Brottmekanik och utmattning

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och övningar. Deltagande i
laborationerna är obligatoriskt och dessa dokumenteras i en rapport.

l
l

Krypning
Brottmekanik och utmattning

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och övningar. Deltagande i
laborationerna är obligatoriskt och dessa dokumenteras i en rapport.

Examination
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5.
Examinationen består av två delar: laborationsrapporten och en skriftlig tentamen.
Laborationsrapporten (1 poäng) ges betyget godkänd eller underkänd. Den skriftliga
examinationen (6,5 poäng) bedöms med betygen 3, 4, eller 5.
Båda delarna måste vara godkända för att bli godkänd i kursen, och betyget på den
skriftliga tentamen styr slutbetyget.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur
William F. Hosford, Mechanical behaviour of materials, 2012, Nelson Engineering.
ISBN: 9781111577742, Senaste upplagan. ca 420 sidor

