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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Spørgsmål vedr. 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. materialelære 
 

1. Hvilke 5 muligheder er der for indfarvning af plastmaterialet? 

2. Hvad er fortørringstiden for PA med 30 % glas? 

3. Hvad står ISO R 75 for? 

4. Hvad er glasovergangstemperaturen for PMMA? 

5. Tegn en skitse for den resulterende profil for hastighed, forskydningshastighed og temperatur 

ved flydning i en plastsmelte 

6. Lav en skitse over hvordan flydningen af plastsmelten er 

7. Tegn en graf over volumenforøgelse af amorf og krystallinsk materiale som funktion af tempe-

raturen 

8. Hvilke tre arter strukturer er der i det sprøjtestøbte emne? 

9. Hvor tyk er hudstrukturen? 

10. Lav en skitse over forarbejdningstekniske tilstandsændringer for termoplastiske materialer 

11. Hvad kendetegner PC? 

12. Hvad bør man undgå ved anvendelse af PC? 

13. Giv eksempler på handelsnavne for en PPS 

14. Hvor høj er temperaturen for krystalit smeltepunkt for POM (homopolymer) 

15. Lav en skitse over variationsmulighederne for  sammensætning af ABS 

16. Tegn den kemiske opbygning af SAN 
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FACITLISTE: 

 

1. Færdigfarvede råvarer, indfarvning med tørfarve, indfarvning med vådfarve. Indfarvning 

med masterbatch, samt indfarvning ved neddykning i farvet vand 

2. Fra 8 til 30 timer 

3. ISO R 75  er afformningstemperaturen for et materiale. 

4. Glasovergangstemperaturen for PMMA er 90-105 grader 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hudstruktur, pakningsstruktur og sjælstruktur 

9. Hudstrukturen er ca. 0,1 mm tyk 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

11. Stor sejhed, slagstyrke og stivhed ved lave temperaturer. God dimensionsstabilitet og var-

mebestandig. Anvendelsestemperaturer fra – 45 til +145 grader. Gode mekaniske egenska-

ber og ringe kærvfølsomhed. Høj elektrisk isoleringsevne. God overfladehårdhed og glans. 

Gode transparente egenskaber 

12. Anvendelse af PC bør undgås ved: krav til mekanisk styrke-koldflydning. Krav til mang-

lende kærvfølsomhed. Anvendelse i vand over 60 grader. Anvendelse med kemikalier – 

spændingskorrosion ved flere kemikalier. 
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13. Tedur , Supec, Fortron, Ryton RTP1300 

14. 175 ºC 

15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  

 


