
  
  
  

Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi  
  

Kursens namn:  
 Polymer Processteknik 

Ladokkod:  
 A148TG 

Antal högskolepoäng:  
 7,5 HP 

Period (ex P1 2018):  
 P3 2019 

Inom program alt. fristående kurs:  
 Maskinteknik 

 

  

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen  
7 av totalt 19 registrerade studenter svarade på kursutvärderingsfrågorna på pingpong. Det var bara 
14 aktiva studenter i kursen. 

Analys av:   
Studenternas resultat och prestationer  
Flera klarade högsta betyg och 17 av totalt 19 registrerade studenter klarade skriftlig tentamen. Fem 
studenter fick näst bäst betyg och fyra studenter fick betyg 3. Här är statistik som visar att 47% av 
avklarade fick högsta betyg 5. 
 

Betyg Antal % av registrerade % av avklarade 
5 8 42% 47% 
4 5 26% 29% 
3 4 21% 24% 

 
Aktiva studenter gjorde bra ifrån sig utifrån lärarnas perspektiv. De flesta av de aktiva studenterna 
klarade hela kursen (tentamen, projekt och laboration) i samma läsperiod.  

Innehåll, undervisningsformer och examination  
Kursen är en fortsättning av kursen polymera material och ger en överblick över analys- och 
processtekniker för polymerer. Kursen tar upp alla grundläggande begrepp i polymerteknik, samt 
diskuterar både fysikaliska och kemiska polymeregenskaper som är relevanta för tillverkning av 
polymerer. För detta ändamål studeras även kompositers mekaniska egenskaper. Laborationer ger 
praktisk erfarenhet i termoplastiska bearbetningsmetoder och bearbetning av härdplaster. 
Bearbetning med öppna och slutna verktyg, som exempelvis handlaminering, spraylaminering, 
fiberlindning, formpressning, resin transfer moulding, vacuum transfer moulding, extrudering, 
formsprutning, varmformning och pultrudering tas upp. Plasternas reologiska och termiska 
egenskaper som glasomvandlings-, smält- och kristallisationstemparatur testas fram. Mekaniska och 
termiska egenskaper för bearbetade plaster och kompositer tas fram med hjälp av dragprov, stöttest, 
dynamiska termomekaniska analyser, differentiell skanningskalorimetri och termogravimetrisk analys. 
Viktiga mekaniska egenskaper som E-modul och stötresistens analyseras i detalj. 
Undervisning i kursen består av föreläsningar och laboration. 
Examinationsmoment ingår tentamen och laboration.   
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Forskningsanknytning  
Laboration är ett stort obligatoriskt moment och där visade läraren polymerprocessen och komposit 
tillverkning. Högskolan i Borås har en stark forskningsgrupp inom polymera material och studenter 
fick titta på deras arbete i labbet. 
 
 

Övriga kommentarer  
Kursutvärderingarna var övervägande positiva och kursen upplevdes överlag som en bra kurs. 
 
Projektarbete och studiebesök gav djup kunskap om plastmaterial och processteknik. 

  

Eventuella förslag till förändringar  
Studenter vill ha mer föreläsningar om kompositmaterial och komposit tillverkningsprocesscen.  
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