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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Materialelære – enig eller uenig 

 

Fagområde:   Termoplast, materialelære 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Termoplast, materialelære 

 

Henvisning til hjælpemidler: En verden i plast, Plastteknologi, samt  

kompendiet: Plast, Materialelære 

 

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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Er du enig eller uenig med følgende udsagn?    
  Enig Uenig 

1 En sammenkobling af monomere til polymere er en "Polymerisation"!   

2 Lysgennemgangen er større for PMMA end for glas!   

3 PMMA opløses af benzin og terpentin!   

4 Nylon navngives ved antallet af kulstofatomerne i monomeren!   

5 Polyamid har 8 kulstofatomer!   

6 Materialet PC har en god bestandighed mod kulde og varme!   

7 ABS kan limes med Ethylenchlorid!   

8 PA kan være selvslukkende!   

9 PC er Amorf!   

10 Terluran er materialearten SAN!   

11 Terluran og Novodur er samme materialeart!   

12 Plastmaterialer kan være fugtige på 2 forskellige måder!   

13 Kondensfugt opstår på grund af bl.a. temperaturforskelle!   

14 Lexan er samme materialegruppe som Markrolon!   

15 Smelteindeks måles f.eks. i g/ 10 sek.!   

16 NI er en forkortelse for smelteindeks!   

17 Betegnelsen MFI, er det samme som smelteindeks!   

18 En plastråvare kan tilsættes et additiv, der gør det antistatisk!   

19 Der sker en kemisk reaktion når der tilsættes blødgøre til PVC!   

20 Butadien i den slagfaste polystyren er en blødgøre!   

21 polybutadien er en form for kunstgummi!   

22 polybutadien er en form for naturgummi!   

23 Man blander glasfibre i plast for at få et materiale med større glans!   

24 Når ABS brænder, er det uden udvikling af røg!   

25 Hård PVC egner sig til termoformning!   

26 PVC er fremstillet ud fra Vinylklorid!   
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  Enig Uenig 

27 Der udvikles svovlsyre når PVC brænder!   

28 Der udvikles chlor når PVC brænder!   

29 Et Polypropylen emne kan males uden nogen form for forbehandling!   

30 Varmebestandigheden er stor i PP!   

31 Kuldebestandigheden er stor i PP!   

32 Olie og benzin angriber PP!   

33 PP kan anvendes til foliefremstilling!   

34 Densitet er et udtryk for et materiales flydemodstand!   

35 Densitet er det samme som vægtfylde!   

36 Densitet opgives med f.eks. med denne benævnelse g/ cm³!   

37 Denne formel er rigtig : Vægt = rumfang x vægtfylde!   

38 Et rumfang på 10 cm³ ganges med en vægtfylde på 1,06 g/ cm³, da fås be-

nævnelsen Kg! 

  

39 Eller bliver spørgsmålet i 38, en benævnelse i gram!   

40 Et højt smelteindeks, er ensbetydende med et letflydende materiale!   

41 Et højviskos materiale = med et letflydende materiale!   

42 Smelteindeks betegnes ved et " i "!   

43 Letflydende materialer har lange molekylekæder!   

44 Et letflydende materiale er sejtflydende!   

45 PMP er en forkortelse for en "oliefine"!   

46 PP er en forkortelse for en "oliefine"!   

47 PVC`s vægtfylde er så stor som "omkring" 1,35!   

48 PMP`s vægtfylde er så lille som "omkring" 0,84!   

49 PVC`s vægtfylde er større end POM´s vægtfylde!   

50 Det er rigtig at POM`s svindprocent opgives til omkring 1,5 – 2,5 %!   

51 Materialeidentifikation foretages lettest ved en forbrændingsproces!   

52 POM`s anvendelsestemperatur, ved vedvarende belastning er over 100°C!   
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  Enig Uenig 

53 POM`s anvendelsestemperatur, kortvarig er over 140°C!   

54 Anvendelses temperatur for POM ved vedvarende belastning er under 100°C!   

55 POM anvendes ved temperaturer helt ned til - 50°C!   

56 Alle plastmaterialer har kulstof ( C ) som grundelement!   

57 Et "normalt delkrystallinsk" plastmateriale kan være helt glasklar!   

58 Et ellers normalt delkrystallinsk plastmateriale kan ændres til Amorf struktur, 

således at det kan optræde glasklart! 

  

59 I regenerat findes der uensartede kornstørrelser, der spænder lige fra fint pul-

ver, til store uensartede granulater/ korn! 

  

60 Det er let at styre forarbejdningstemperaturen i et så uensartet opkværnet rå-

materiale! 

  

61 For ikke at få forbrændt det fine pulver i regenerat, skal forarbejdnings-

temperatur indstilles relativt lavt, i forhold til materialets normale smelte-

punkt! 

  

62 Ovenstående spørgsmål, vil såfremt det besvares med et "ja" give en uens 

viskositet i smelten! 

  

63 Spørgsmål 61 vil såfremt det besvares med et "nej", kunne bevirke at den del 

af materialet der er pulveragtig, vil have en tendens til at blive forbrændt! 

  

64 1 kg. PE-LD kan være i 1 liter!   

65 Forkortelsen for ACRYL er PMP!   

66 1 kg. PC kan være i 1 liter!   
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Facitliste: 

   Enig Uenig 

1 En sammenkobling af monomere til polymere er en "Polymerisation"! x  

2 Lysgennemgangen er større for PMMA end for glas! x  

3 PMMA opløses af benzin og terpentin!  x 

4 Nylon navngives ved antallet af kulstofatomerne i monomeren! x  

5 Polyamid har 8 kulstofatomer!  x 

6 Materialet PC har en god bestandighed mod kulde og varme! x  

7 ABS kan limes med Ethylenchlorid!  x 

8 PA kan være selvslukkende! x  

9 PC er Amorf! x  

10 Terluran er materialearten SAN!  x 

11 Terluran og Novodur er samme materialeart! x  

12 Plastmaterialer kan være fugtige på 2 forskellige måder! x  

13 Kondensfugt opstår på grund af bl.a. temeraturforskelle! x  

14 Lexan er samme materialegruppe som Markrolon! x  

15 Smelteindeks måles f.eks. i g/ 10 sek.!  x 

16 NI er en forkortelse for smelteindeks!  x 

17 Betegnelsen MFI, er det samme smelteindeks! x  

18 En plastråvere kan tilsættes et additiv, der gør det antistatisk! x  

19 Der sker en kemisk reaktion når der tilsættes blødgøre til PVC! x  

20 Butadien i den slagfaste polystyren en blødgøre! x  

21 polybutadien er en form for kunstgummi! x  

22 polybutadien er en form for naturgummi!  x 

23 Man blander glasfibre i plast for at få et materiale med større glans!  x 

24 Når ABS brænder, er det uden udvikling af røg!  x 

25 Hård PVC egner sig til termoformning! x  

26 PVC er fremstillet ud fra Vinylklorid! x  
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   Enig Uenig 

27 Der udvikles svovlsyre når PVC brænder!  x 

28 Der udvikles chlor når PVC brænder! x  

29 Et Polypropylen emne kan males uden nogen form for forbehandling!  x 

30 Varmebestandigheden er stor i PP!  x 

31 Kuldebestandigheden er stor i PP!  x 

32 Olie og benzin angriber PP!  x 

33 PP kan anvendes til foliefremstilling! x  

34 Densitet er et udtryk for et materiales flydemodstand!  x 

35 Densitet er det samme som vægtfylde! x  

36 Densitet opgives med f.eks. med denne benævnelse g/ cm³! x  

37 Denne formel er rigtig : Vægt = rumfang x vægtfylde! x  

38 Et rumfang på 10 cm³ ganges med en vægtfylde på 1,06 g/ cm³, da fås be-

nævnelsen Kg! 

 x 

39 Eller bliver spørgsmålet i 38, en benævnelse i gram! x  

40 Et højt smelteindeks, er ensbetydende med et letflydende materiale! x  

41 Et højviskos materiale = med et letflydende materiale!  x 

42 Smelteindeks betegnes ved et " i "!  x 

43 Letflydende materialer har lange molekylekæder!  x 

44 Et letflydende materiale er sejtflydende!  x 

45 PMP er en forkortelse for en "oliefine"! x  

46 PP er en forkortelse for en "oliefine"! x  

47 PVC`s vægtfylde er så stor som "omkring" 1,35! x  

48 PMP`s vægtfylde er så lille som "omkring" 0,84! x  

49 PVC`s vægtfylde er større end POM´s vægtfylde!  x 

50 Det er rigtig at POM`s svindprocent opgives til omkring 1,5 – 2,5%! x  

51 Materialeidentifikation foretages lettest ved en forbrændingsproces! x  

52 POM`s anvendelsestemperatur, ved vedvarende belastning er over 100°C!  x 
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   Enig Uenig 

53 POM`s anvendelsestemperatur, kortvarig er over 140°C! x  

54 Anvendelses temperatur for POM ved vedvarende belastning er under 100°C! x  

55 POM anvendes ved temperature helt ned til - 50°C!  x 

56 Alle plastmaterialer har kulstof ( C ) som grundelement! x  

57 Et "normalt delkrystalinsk" plastmateriale kan være helt glasklar!  x 

58 Et ellers normalt delkrystalinsk plastmateriale kan ændres til Amorf struktur, 

således at det kan optræde glasklart! 

x  

59 I regenerat findes der uensartede kornstørrelser, der spænder lige fra fint pul-

ver, til store uensartede granulater/ korn! 

x  

60 Det er let at styre forarbejdningstemperaturen i et uensartet opkværnet råma-

teriale! 

 x 

61 For ikke at få forbrændt det fine pulver i regenerat, skal forarbejdningstempe-

ratur indstilles relativt lavt, i forhold til materialets normale smeltepunkt! 

x  

62 Ovenstående spørgsmål, vil såfremt det besvares med et "ja" give en uens 

viskositet i smelten! 

x  

63 Spørgsmål 61 vil såfremt det besvares med et "nej", kunne bevirke at den del 

af materialet der er pulveragtig, vil have en tendens til at blive forbrændt! 

x  

64 1 kg. PE-LD kan være i 1 liter!  x 

65 Forkortelsen for ACRYL er PMP!  x 

66 1 kg. PC kan være i 1 liter! x  

 

 


