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Kursens mål
För att kunna bedöma en konstruktion eller sätta samman ett maskinsystem eller delar därav 
skall studenten tillägna sig kunskaper om de vanligaste maskinelementen.
Studenten skall efter genomgången kurs
• kunna redogöra för olika typer av maskinelement och deras funktion
• visa förmåga att analysera en maskinkonstruktion för att välja rätt typ och 

dimension av olika maskinelement
• visa förmåga att självständigt sätta samman maskinelement till delar av 

maskinsystem under givna eller antagna verklighetstrogna förutsättningar.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
• Individuell skriftlig inlämninguppgift
• Individuell skriftlig tentamen

Kursens innehåll
Tanken är att introducera studenterna i Maskinelement inklusive produktutveckling 
(maskinkonstruktion). 
Det här görs i föreläsningsform där en orientering och beskrivning sker för de fundamentala 
förutsättningarna för att uppnå en fungerande maskin.
Dessutom tillkommer en praktisk övning som går ut på att demontera och analysera en 
maskin samt montera den igen. Svara på frågor vilka maskinelement som maskin är byggd 
av. Svara på frågor om hur konstruktören har tänkt med avseende på ekonomi, miljö, 
destruktion, kvalité etc.
Följande punkter tas upp inom ramen för kursen:
• Produktplanering
• Produktutveckling
• Analysmetoder
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• Funktionsförmåga
• Skademekanismer
• Instabilitet
• Form- och kraftbetingad funktion
• Verkningsgrad
• Dimensioneringskriteria inklusive hållbarhet, miljöaspekter, ekonomi…
• Tribologi (friktion, nötning, smörjning (smörjmedel)
• Toleranser och passningar
• Skruvar och skruvförband
• Press- och krympförband
• Kilförband
• Limförband
• Svetsförband
• Nitförband
• Fjädrar
• Axlar, axelkopplingar, tätningar
• Maskindynamik
• Kritiskt varvtal
• Statisk och dynamisk balansering
• Start av maskiner
• Kugghjul
• Kuggväxlar
• Planetväxlar
• Remväxlar
• Kedjeväxlar
• Rullningslager
• Glidlager
• Lamellkopplingar
• Bromsar
• Mekanismer

Övriga föreskrifter
Betygskala: U/3/4/5
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
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Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Maskinteknik
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