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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Spørgsmål til materialelæren 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Sprøjtestøbning trin 2 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Udleverede kompendier og Plastteknologi 

 

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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Spørgsmål til materialelæren  

1. Nævn fire metoder til kemisk genvinding af plast. 

2. Nævn handelsnavne for PC! 

3. Hvad betyder det at et materiale er hydrolytisk nedbrydelig? 

4. POM findes i 2 forskellige typer afhængig af monomeren og polymerisationsprocessen nævn 

disse. 

5. Hvor anvendes der mest PMMA (branche) 

6. Hvor mange grundstoffer findes der? 

7. Hvad er molekyler sammensat af? 

8. Hvor mange kulstofatomer er der i et Pentanmolekyle? 

9. Er der sidegrupper i polyetylenmolekylet? 

10. Hvornår kan elektrostatisk opladning undgås? 

11. Hvad er glasovergangstemperaturen for Polycarbonat? 

12. Hvilke 3 typer deformation taler man om i forbindelse med plastmaterialer? 

13. Hvad hedder de to metoder man bruger til slagprøvning? 

14. Hvilke begreber bruges til at karakterisere plastmaterialers elektriske isolationsegenskaber? 

15. Hvad er massefylden for SAN? 

16. Nævn med forkortelser de plasttyper man betragter som specialplast 

17. Hvilke materialer betragtes som standardplast (forkortet)? 

18. Kan PMP termoformes? 

19. Hvilke produkter bliver PS og SB typisk anvendt til? 

20. Hvad er forarbejdningsvind? 

21. Skal der gøres noget ved PP for at det kan anvendes udendørs? 

22. Tåler PC vand over en temperatur på 60c 

23. Hvilke væsentlige PA typer kan nævnes? 
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Facitliste: 

1. Pyrolyse, hydrering, hydrolyse, reduktion af jernmalm! 

2. Lexan, makrolon. 

3. At materialet bliver nedbrudt af vand i forbindelse med varme, f.eks. PET 

4. Homopolymere og copolymere! 

5. Byggebranchen! 

6. 107! 

7. Atomer! 

8. 5! 

9. Nej! 

10. Ved høj relativ luftfugtighed 65 % eller mere, ved ionisering af luften med passende midler, 

ved anvendelse af antistatika! 

11. 150c 

12. Elastisk deformation, viskoselastisk deformation og plastisk eller viskos deformation! 

13. Charpy og Izod! 

14. Specifik volumenmodstand, overflademodstand, gennemslagsstyrke, dielektricitetskonstant, 

dielektrisk tabsfaktor! 

15. 1.070 – 1.100 kg/cm3 

16. PI  PAI  LCP  PEEK  PPS  PEI  PSU  PES! 

17. PE  PP  PVC/ABS  SAN  PVC PS 

18. Ja! 

19. Emballage især til levnedsmidler og engangsartikler! 

20. Forarbejdningssvindet er volumenformindskelsen eller emnets liniere målændring forårsaget af 

afkøling fra forarbejdningstemperatur til rumtemperatur! 

21. Ja det skal UV-stabiliseres! 

22. Nej! 

23. PA6  PA6.6  PA11  PA12 og PA6.10   


