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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial
2. beskriva centrala byggnadsfysikaliska fenomen (värme-, luft och fukttransporter) samt
principer bakom byggnads- och installationstekniska lösningar och materialval utifrån dessa
fenomen
3. utföra enklare byggnadsfysikaliska beräkningar för att bedöma termiska och fukttekniska
förhållanden hos byggnadskomponenter samt byggnaders effekt- och energibehov
4. analysera byggnaden som ett helt system och hur valda material, konstruktions- samt
installationslösningar samspelar i systemet.

Kursens innehåll Kursen inleds med olika tekniska funktionskrav som ställs på byggnader och speciellt
byggnadens klimatskärm.
Därefter behandlas:
Byggnadsmaterials grundläggande egenskaper, såsom hållfasthet, värme- och fukttekniska
egenskaper, samt materialens lämplighet vid olika kravbilder.
Värmeöverföring i anknytning till byggnader, genom ledning, konvektion och strålning, samt
begreppet värmekapacitet och dess betydelse för inneklimatet.
Luftströmning i byggnadsmaterial och genom otätheter.
Fuktig luft och fukt i material. Fukttransport genom diffusion, fuktkonvektion och kapillaritet.
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Vattnets fasomvandlingar.
Effekt- och energibalans, samt fuktbalans.

Undervisning Undervisningen består av webbföreläsningar och webblektioner.

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c

Examinationsform Skriftlig tentamen (webbtentamen via lärplattform)

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar Kursen har endast ett omtentamenstillfälle.

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator vid kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen (webbtentamen via
lärplattform)

7,5 hp Betyg: AF


