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Opgavens art:  Teoretisk. 

 

Opgaveformulering:  50 spørgsmål til materialelære. 

 

Fagområde:   Termoplast, materialelære.  

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Termoplast, materialelære 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Plastens ABZ, plast og gummi ståbi, 

    Plastteknologi og udleverede kompendier. 

 

Hjælpe- / kontaktperson:  

 

 

 
Regelsæt for anvendelse af centerets udstyr og praktiklokaler. 

 

 

I forbindelse med udførelse af opgaver fra opgavebanken, er der et sæt regler du skal være opmærksom på: 

 

1. Inden du starter på ekstraopgaven, skal du sikre dig, at eventuelt nødvendigt udstyr er til stede, og er ledigt. 

2. Der skal anvendes egne kompendier og undervisningsmaterialer og der udleveres ikke ekstra kompendiemateriale til 

ekstraopgaver. 

3. Skolens lokaler, udstyr og maskiner kan kun anvendes i det omfang, at det ikke bruges til undervisning. 

4. Praktisk arbejde skal udføres efter gældende sikkerhedsregler for området. Dette gælder også for anvendelse af person-

lige værnemidler.  

5. Der må ikke udføres større produktionsmængde, end den mængde der er beskrevet i opgaven. 

6. Der må ikke fjernes materiale og udstyr, herunder værktøj, mapper, instruktioner og lignende fra hjemmehørende loka-

ler. 

7. Pc-udstyr, kopimaskiner og lignende må kun anvendes i det omfang, som opgaven berettiger. 

8. Alt produktionsaffald fra opgavens udførelse bortskaffes efter gældende regler for området. 

9. Den enkelte bruger er ansvarlig for, at anvendt udstyr og lokaler afleveres rengjort, og i brugbar stand. 

 

Din kontaktperson vedrørende arbejde med opgaven, vil normalt være en faglærer indenfor det pågældende område.  

Men hvis faglæreren ikke er til stede, eller er optaget til anden side, skal oplysninger af nedenstående karakter afleveres til 

”Hjælpe- / kontaktperson” eller kursistadministrationen. 

 

10. Hvis der skal anvendes praktiklokaler og maskiner/værktøjer, skal dette aftales med kontaktpersonen. 

11. Sker der uheld med materiale, udstyr eller lokaler, skal den ansvarlige for området straks kontaktes og informeres, 

således at skaden efter uheldet kan udbedres. 

12. Eleven retter selv opgaven efter facitlisten.  

13. Der gives ikke karakter for opgaveløsningen. 
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50 spørgsmål til materialelære. 
 

1. Hvilke typer naturstoffer har plasten erstattet ? 

 

2. Nævn 4 almindeligt forekommende termoplast typer med forkortelse samt betydningen af forkortel-

sen. 

 

3. Hvilke grundstoffer findes i plast ? 

 Jern ( Fe )  Oxygen ( O )  Zink ( Zi )   Chlor ( Cl ) 

 Kulstof ( C )  Argon ( Ar )  Aluminium ( Al )  Kvælstof ( N )  

 Brint ( H )  Silicium ( Si )  Guld ( Au )   Phospor ( Ph ) 

 Flour ( F )  Brom ( Br )  Jod ( J )   Svovl ( S ) 

 

4. Hvad er olien et produkt af  ? 

 

5. Hvor sker fremstillingen af plastråvarer henne ? 

 Norge  Danmark   Tyskland   

 

6. Hvor får vi olie og gas fra til fremstilling af plast ? 

 

7. Hvad kaldes den processen der omdanner olien til mellemproduktet Nafta ? 

 

8. Hvad forstås ved en cracking af Nafta til monomerer ? 

 

9. Hvor stor en procentdel af olien bliver anvendt til plast ? 
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10. Hvad kaldes processen hvor man omdanner monomerer til polymerer ? 

 

11. Nævn to eksempler på polymerisationsprocesser. 

 

12. Hvad forstås ved polykondensation ? 

 

13. Hvad forstås ved polyaddition ? 

 

14. Hvor mange valenser ( Bindingsmuligheder ) har et kulstofatom ? 

  7  4   5   2 

 

15. Hvor mange valenser ( Bindingsmuligheder ) har et hydrogenatom ? 

  7  6   1   3 

 

16. Hvad betyder det at et materiale er amorft ? 

 

17. Hvor stor en del udgør termoplast af det samlede plastforbrug ? 

 

18.  Nævn fem ting af plast som man stort set har kontakt med hver dag. 

 

19. Hvad er forskellen på termoplast og hærdeplast ? 

 

20. Hvor mange valenser ( Bindingsmuligheder ) har et chloratom? 

  7  1   5   2 
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21.  Hvad bliver lystbåde lavet af ? 

 

22. Hvad betyder polymer ? 

 

23. Hvor mange valenser ( Bindingsmuligheder ) har et iltatom ? 

  2  1   5   6 

 

24. Hvad er definitionen på plast ? 

 

25. Hvilke to hovedgrupper opdeles termoplast i ? 

 

26. Kan man på nogle områder forbedre plastens egenskaber ? 

 

27. I hvilke fire hovedgrupper opdeles tilsætningsstoffer 

 

28. Hvad sker der med plast der står udendørs i solen og der ikke er stabilisatorer i ? 

 

29. Nævn 6 gode grunde til at anvende plast ? 

 

30. Hvorfor er plast så eftertragtet i bilindustrien ? 

 

31. Hvad er tungest ufyldt PA eller ufyldt PVC ? 

 

32. Hvorfor er isoleringsevnen så god i opskummede plasttyper ? 
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33. Hvad er EPS ?  

 

34. Kan nogle termoplasttyper genbruges op til flere gange ? 

 

35. Hvor stor en procentdel af den moderne computer er af plast ? 

 

36. Nævn tre ” menneskelige reservedele ” af plast ? 

 

37. Hvilken plasttype er legoklodser hovedsageligt lavet af  ? 

 

38. Tegn gasarten Ethylen ! 

 

39. Vis et eksempel på et genbrugsmærke . 

 

40. Hvor stor en varmeværdi er der i plast i forhold til træ? 

 

41. Er det rigtigt at man kan lave trøjer af gamle (plast) colaflasker ? 

 

42. Tegn molekylestrukturen i monomeren propylen. 

 

43.  Hvad står EPP for ? 

 

44.  Hvad står TPE for ? 

 

45.  Hvad erC2H4 )n ? 
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46. Hvad er Dukadan testen for noget ? 

 

47. Hvad er forskellen på Etan og Ethylen ? 

 

48. Hvilke grundstoffer går under betegnelsen halogener ? 

 

49. Hvad er en copolymer eller en terpolymer ? 

 

50. Hvilke smøremidler bliver tilsat til plasten ? 
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Facitliste 
 

1. Cellulose fra halm og træ, horn, harpiks, kautsjuk (naturgummi), træ, metal, uld, bomuld, læder, 

plantefibre (brugt til reb, tøj, duge o.a.) silke, sten, skiffer, glas og mange andre ting. 

 

2. ABS ( Acrylnitril-Butadien-Styren), PS ( Poly-Styren ), PP ( Poly-Propylen ), PE ( Poly-Ethylen ), 

PA (Poly-Amid ),PVC ( Poly-Vinyl-Chlorid ), POM ( Poly-Oxy-Methylen ), PMMA ( Poly-

Methyl-Meth-Acrylat ) + diverse andre. 

 

3.   Oxygen ( O )    Chlor ( Cl ) 

  Kulstof ( C )     Kvælstof ( N )  

  Brint ( H )  Silicium ( Si )    Phospor ( Ph ) 

  Flour ( F )  Brom ( Br )  Jod ( J )   Svovl ( S ) 

 

4. Organisk materiale der under tryk og temperatur er blevet omdannet til Kulbrinter, dvs. olie og gas. 

 

5.  Norge   Tyskland   

 

6. Fra oliekilder samt gaskilder evt. fra Nordsøen. 

 

7. Raffinering. 

 

8. En proces hvor Naftaen nedbrydes til gasarter som eksempelvis Ethylen, Propylen, Butadien og 

andre kulbrinter. 

 

9. Ca. 5 %. 

 

10. Polymerisation. 

 

11. Kædepolymerisation, trinvis polymerisation. 

 

12. Ved polykondensation kan der fraspaltes et mindre molekyle eks. Vand ( H2O ). 

 

13. Ved polyaddition sker der i modsætning til polykondensationen ingen fraspaltning. 
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14.   4     

 

15.     1   

 

16. Der er ikke nogen orden i molekylestrukturen, molekylerne ligger hulter til bulter. 

 

17. Ca. 85 % 

 

18.  Tandbørste, tøj, sko, kaffemaskiner, bil, cykel o.s.v. 

 

19. Termoplast kan smeltes da der ikke er nogle kemiske bindinger molekylekæderne imellem. 

I hærdeplast er molekylekæderne kemisk bundne, og kan ikke løsnes vha. varme. 

 

20.   1     

 

21.  GUP Glasfiberarmeret Umættet Polyester. 

 

22. Er græsk og betyder Poly = mange og meros = dele, altså mange dele. En polymer er et meget stort 

molekyle. 

 

23.  2      

 

24. Organiske materialer, der er opbygget af makromolekyler- polymerer- og som opstår gennem be-

arbejdning af naturprodukter eller syntetisering af  primærstoffer  fra olie, gas eller kul. 

 

25. Amorf og delkrystallinsk termoplast. 

 

26. Ja, ved hjælp af tilsætningsstoffer. 

 

27. Additiver, Farvestoffer & pigmenter, Blødgøringsmidler og Fyldstoffer og armeringsmaterialer. 

 

28. Plasten bliver bl.a. nedbrudt af solens ultraviolette stråler. 
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29. Forarbejdelighed, Lav vægt, stor styrke i forhold til vægten, modstandsdygtighed over for kemika-

lier, lav ledningsevne, minimal vedligeholdelse, slagfaste, bøjelige. 

 

30. Lav vægt er lig lavere brændstofforbrug. 

 

31. Ufyldt PVC 

 

32. På grund af at opskummet plast indeholder meget luft. 

 

33. Ekspanderbart ( opskummet ) Poly Styren. 

 

34. Ja - eksempelvis PP, PE, PVC. 

 

35. Op mod 90 % af en computer er plast ! 

 

36. Tænder, hjerteklapper, knæskaller, øjenlinser, osv. 

 

37. ABS. 

 

38.  

 H       H 

  

 C   =  C 

 

 H       H 
 

 

39.  

 

 

 

                  PE-LD                                       PE-LD 

 

40. Ca. 3 gange så høj som træ ( plast ca. 44000kj/kg træ ca. 16000kj/kg ). 
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41. Ja, nogle trøjer er lavet af polyester. 

 

42.  

 H                 H 

  

     C   =  C 

 

 H          H    C     H 

  

                                                        H 

 
43.  Dampekspanderet polypropylen. 

 

44.  Termoplastisk elastomer. 

 

45.  Polyethylen. 

 

46. En test til at fastlægge de mest gængse rene plastmaterialer. 

 

47. En dobbeltbinding. 

 

48. Fluor, Chlor, Brom, og Jod. 

 

49. En plasttype der indeholder to eller flere monomere. 

 

50. Indre smøremidler nedsætter bindingskræfterne i molekylekæderne og kan reducere viskositeten. 

Ydre smøremidler stearater / vokstyper der virker som slipmidler. 

 

 


