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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt kurser motsvarande
Skogskunskap (1TS101), Virkeslära (1TS013) och Trämateriallära (1TS014) eller
Materialet trä (4TS003) eller motsvarande.

Mål
Efter kursen ska deltagarna ha fördjupade kunskaper om ytbehandling och andra
metoder som tillämpas på trä för att på kemisk väg modifiera dess egenskaper. Vidare
ska deltagarna ha en bra överblick över den senaste forskningen inom ämnet.
Deltagarna ska också kunna förstå och diskutera metoderna ur ett miljöperspektiv.

Innehåll
Kursen handlar om de olika metoder som används för ytbehandling och målning av
virke. Dessutom belyses virkets kvalitet och hur de kan inverka på resultatet av en
ytbehandling. Vidare beskrivs hur man på olika sätt kan modifiera träets egenskaper
med hjälp av bland annat impregnering, acetylering och furfurylering. Undervisningen
kommer att vara kopplad till den aktuella forskningen inom området. Dessutom
diskuteras de olika metodernas miljöpåverkan och hållbarhet i ett större perspektiv.

Undervisningsformer
Undervisningen sker på blandade tider dagtid. Distansundervisningen sker via två träffar
(normalt tvådagarsträffar) samt föreläsningar via internet. Kommunikation under kursen
sker främst via en webbaserad lärplattform. Kursen kräver en dator med
internetanslutning (företrädelsevis bredband)

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Bedömning av de studerandes prestationer sker som regel under särskilda
tentamensperioder och kan vara såväl skriftliga som muntliga. Bedömning kan även
baseras på inlämnade redovisningar av övningsuppgifter.
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Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.

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 vid
fakulteten.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: 4TS005 Virkets ytbehandling och kemisk
modifiering, 7,5 hp

Övrigt
Vissa delmoment i kursen kan komma att medföra kostnader som bekostas av
kursdeltagaren.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturlista
Hill, C (2006)Wood modification  Chemical, thermal and other processes. John Wiley &
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