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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Spørgsmål vedr. polymerfysik og materialelære 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Indkører trin 1 

 

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  vedr. polymerfysik og materialelære 

1. Hvad  forstås ved additionspolymerisation? 

2. Hvorfor kaldes plastmaterialer for højmolekylære stoffer? 

3. Hvad er kondensationspolymerisation? 

4. Hvilke afgørende forskelle er der på amorfe og krystallinske plastmaterialer? 

5. Hvad er en sfærolit 

6. Hvad er forskellen på kædemolekyler i normal ligevægtstilstand og kædemolekyler der er ori-

enteret? 

7. Hvilke egenskaber kan man indbygge i et plastmateriale til at ændre på materialernes egenska-

ber? 

8. Hvad er definitionen på glasovergangstemperatur? 

9. hvad er definitionen på krystalit smeltepunkt? 

10. Hvad forstås ved en polyolefine? 

11. Hvilke egenskaber ved plast måles med et smelteindeksapparat? 

12. Hvilken forskel er der på homopolymere og copolymere materialer? 

13. Hvilke grupper skelner man mellem for farvestoffer? 

14. Nævn typiske stofgrupper der anvendes som blødgører i termoplast? 

15. Hvilke årsager er der til at anvende fyldstoffer? 

16. Nævn forskellige fyldstoffer? 

17. Hvilke molekylære forskelle er der på termoplast og hærdeplast? 

18. Hvad er massefylden for henholdsvis polypropylen og polytetrafluoretylen? 

19. Hvilke grundstoffer er der mest af i de fleste polymere? 

20. Hvad er det for bindingskræfter man omtaler i forbindelse med plastmaterialer? 

21. Hvilken molekylær forskel er der på amorft materiale og en elastomere? 

22. Hvad er formålet med at tilsætte opskumnings/drivmidler til plastmaterialer? 

23. Hvilken enhed måles hårdhed på plastmaterialer? 
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Facitliste: 

1. Ved additionspolymerisation forstås at der er en sammenkædning af monomere til meget lange 

molekylekæder.! 

2. Betegnelsen bruges om stoffer, hvis molekyler er sammensat af et stort antal ens dele eller en-

heder! 

3. Ved en kondensationspolymerisation forstås det at selve polymerisationsprocessen forløber un-

der fraspaltning af et mindre molekyle det kunne f.eks. være vand. 

4. Molekylestrukturerne er meget forskellige i de to plasttyper , hvor amorft materiale har en me-

get ”rodet” struktur kan man sige at delkrystallinsk materiale er meget ordnet pga. krystalitdan-

nelsen! 

5. En sfærolit er at sammenligne med et krystal , eller en foldet molekylekæde! 

6. Molekylekæder der er i ligevægtstilstand ligger med en bestemt vinkel mellem kulstofatomerne 

til forskel fra orienteret molekylekæder derom kan man sige at de ligger strakt ud og næsten 

uden vinkel mellem kulstofatomerne! 

7. Forskellige tilsætningsstoffer f. eks armeringsstoffer, smøre og glidemidler og især blødgø-

ringsmidler! 

8. Glasovergangstemperaturen er den temperatur hvorved et fast stof går fra en hård og stiv til-

stand til en mere blød og gummielastisk tilstand! 

9. Krystalitsmeltepunkt er en meget nøje defineret temperatur hvor alle krystalitter i et materiale 

er gået over på en amorf tilstand! 

10. Ved en polyolefine forstås et materiale som udelukkende er opbygget ud fra kulstof og brint! 

11. En smelteindeksmåling foretaget på et plastmateriale indikerer en flydeevne! 

12. Et homopolymert materiale er opbygget ud fra den samme monomere hvorimod et copolymert 

materiale kan være opbygget ud fra 2 eller flere forskellige monomere! 

13. Man skelner mellem 4 grupper inden for farvestoffer 1. opløselige farvestoffer 2 organiske 

pigmenter 3 uorganiske pigmenter og 4 specialfarvestoffer! 

14. Af typiske stofgrupper der anvendes til blødgører kan nævnes  1 Estere  2polymere  3 chlorere-

de paraffiner 4 modificerede olieprodukter ! 

15. Årsagen til at anvende fyldstoffer er for det meste for at drøje råvaren og dermed gøre den bil-

ligere! 

16. Træmel, stenmel, ler, kridt. 
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17.  Forskellen på termoplast og hærdeplast, rent molekylært er den måde som molekylekæderne er 

i forhold til hinanden for termoplasts vedkommende er det kæder som ligger ved siden af hin-

anden kun holdt sammen af primære bindinger og sekundære bindinger hvor der i hærdeplast er 

tale om at alle molekylekæder hænger sammen med hinanden! 

18. Polypropylen er massefylden 900-910 kg/m3 for polytetrafluoretylen er den 2.140 – 2.200 

19. De fleste plastmaterialer er opbygget ud fra kulstof og brint! 

20. Primære og sekundære bindingskræfter! 

21. Amorft materiales molekylestruktur er lange kædeforgrenede molekyler som er ganske ustruk-

tureret hvorimod elastomerens molekylestruktur er som et fiskegarn, altså en ordnet netstruktur 

22. Formålet er at skabe en cellestruktur for at skabe en materialebesparelse og en tidsbesparelse i 

processen 

23. Hårdhed på plast måles i shore 

 


