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Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
l

l

l
l

l

beskriva lignocellulosa baserade råmaterial och de limmer som används i
träkompositer och kunna matcha komponenterna i förhållande till dess
egenskaper
diskutera hållbarhetsaspekterna vid användning av naturfibrer och förnyelsebara
lim i träkompositer
förklara produktionstekniker för olika träkompositer
analysera olika egenskaper hos färdiga produkter i förhållande till deras prestanda
och miljöprofil
vara bekant med tillverkning och provning av träkompositer

Innehåll
Kursen innehåller följande delar:
l
l
l
l
l
l

Råmaterial för träkompositer
Traditionella och nya hållbara lim för träkompositer
Produktionsteknik av trä och naturfiberkompositer
Egenskaper hos råvaror och färdiga produkter
Hållbarhetsfrågor avseende industrigrenen träkompositer
Produktion av träkompositer och provning i laboratoriet

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar och studiebesök.
Laborationer är obligatoriska. För distanskurs krävs tillgång till internetansluten dator. Ett
headset med mikrofon krävs också. I vissa fall måste distansstudenter vara fysiskt

l
l

Hållbarhetsfrågor avseende industrigrenen träkompositer
Produktion av träkompositer och provning i laboratoriet

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar och studiebesök.
Laborationer är obligatoriska. För distanskurs krävs tillgång till internetansluten dator. Ett
headset med mikrofon krävs också. I vissa fall måste distansstudenter vara fysiskt
närvarande på campus vid specifika datum instruerade av kursansvarig.

Examination
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5.
Examinationen är baserad på två kursmoment laborationsrapport (3,5 hp, U/G) och
skriftlig tentamen (4,0 hp, U,3,4,5).
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart. Vissa
delmoment i kursen kan komma att medföra kostnader som bekostas av kursdeltagaren.

Kurslitteratur och övriga läromedel
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Rowell M Roger (2005) Handbook of wood chemistry and wood composites. CRC
Press, Florida, USA. ISBN: 0849315883. 487 sidor.
Stokke D Douglas, Wu Qinglin, Han Guangpin (2014) Introduction to wood and natural
fiber composites. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, UK. ISBN: 978047071091
3. 287 sidor.
Presentationer och material som tillhandahålles i samband med undervisning och
studiebesök.

