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Opgavens art:   Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Spørgsmål til hærdeplast 

 

Fagområde:   Hærdeplast 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner  

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: GUP Trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Plastens ABZ, Plastteknologi,  

samt udleveret elevmateriale 

 

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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Opgaver til GUP Trin 1 

 

 

1. Nævn nogle hærdeplasttyper ? 

 

 

2. Hærdetyperne opdeles efter reaktivitet. Hvad kalder man disse ? 

 

 

3. De mekaniske egenskaber i et laminat er afhængige af to faktorer nævn disse. 

 

 

4. Glasfiberflock hvad er det, hvor anvendes det ? 

 

 

5. Hvad er formålet med at anvende en sandwichkonstruktion i sit laminat nævn nogle grunde ? 

 

 

6. Nævn anvendelige typer af kernemateriale ? 

 

 

7. Densitet hvad betyder det ? 

 

 

8. Hvad betyder følgende matr. Forkortelse ? GUP,  PUR,  EP,  PF,  MF,  UF ? 

 

 

9. Hvad er RF forkortelsen for. Har det nogen betydning ved arbejdet med GUP ? 

 

 

10. Hvad vil det sige at et stof er tixotropisk ? 

 

 

11. Tex- værdi, hvad betyder det ? 

 

 

12. Pinholes hvad er det ? 

 

 

13.  Hvad vil det sige at et væv er balanceret ? 

 

 

14.  ” Geltid ” hvad betyder det ? 

 

 

15.  Hvis man fortager en ” Barcol ” måling hvad måler man så ? 
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16. Hvad vil det sige at en polyester er umættet ? 

 

 

17. Har en accelerator og en initiator samme funktion ? 

 

 

18. Hvad vil det sige at en polyester er uaccelereret, har det nogen betydning for produktet ? 

 

 

19. Hvad er årsagen til fiberaftegning i gelcoaten ? 

 

 

20. Hvorfor kommer det krakeleringer i en form ? 

 

 

21. En form på 11,3 m² ønskes belagt med 0,8 mm  ” NGA ” gelcoat. 

       Hvad bliver det samlede forbrug uden spild ? 

 

 

22. Har det nogen betydning hvordan man vender en UD- måtte ? 

 

 

23. Hvad er en voksopløsning ? 

 

 

24. Nævn nogle samle metoder man anvender ved samling af GUP emner :  

 

 

25. Hvor stor en del af olie produktion anvendes til plastindustrien ? 

 

 

26. Har det nogen betydning om man blander hærder og accelerator direkte sammen ? 

 

 

27. Hvad er hærdetiden et udtryk for ? 

 

 

28. Hvilke råstoffer anvendes til fremstilling af plast ? 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsætter næste side 
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29. Der skal støbes et glasfiberemne i en form med et areal på 2,75 m² efter følgende 

   arbejdsbeskrivelse: 

 

      Gelcoat   0,8 mm 

      1 x 300 g pulver glaspct.   25% 

      2 x 450 g emul   glaspct.   30% 

      2 x 600 g combi glaspct.   50% 

      2 x 450 g emul   glaspct.   30% 

      Topcoat     0,5 mm 

      Beregn:  gelcoat, polyester, glas, topcoat, forbrug der medregnes ikke spild. 

      Hvad bliver emnets samlede vægt ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Indgår der en monomer i en umættet polyester ? 



   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 64-20 
 

 

64-20 GUP 1 Spørgsmål, hærdeplast.docNavn: ____________________________________________ Side 5 af 9 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

 FACITLISTE til GUP Trin 1! 

1. Nævn nogle hærdeplasttyper : 

 

!    Umættet polyester (UP) polyurethan (PUR) phenolplast (PF)  

      melaminplast (MF) ureaplast (UF) epoxyplast (EP) 

 

 

2.  Hærdetyperne opdeles efter reaktivitet. Hvad kalder man disse ?  

 

!   Højreaktiv (til tynde laminater ) middel/normalaktiv (mest anvendte type og  

    anvendes til laminater fra 2 – 10mm lagt vådt i vådt ) lavreaktiv hærder  

    anvendes til laminattykkelser på op til 20 mm lagt vådt i vådt.   

 

 

3.  De mekaniske egenskaber i et laminat er afhængige af to faktorer nævn disse. 

 

!  Glasprocenter ( indholdet af fiber i forhold til hele laminatet. ) Fiberretningen 

    ( orienteringen af de enkelte fibre.)  

 

 

4. Glasfiberflock  hvad er det, hvor anvendes det ? 

 

!  Flock er rovingtråd der er hugget over i længder fra 3 –5 mm anvendes bl.a.  

    til fremstilling af pressemasse og spartelmasse. 

 

 

5. Hvad er formålet med at anvende en sandwichkonstruktion i sit laminat nævn  

    nogle grunde : 

 

!  Det kan anvendes for at gøre konstruktion mere stift, eller virke som  

   forstærkning, flydelegeme, isolerende, eller formgivende element. 

 

 

6. Nævn anvendelige typer af kernemateriale. 

 

!  Finer, træ, celleplast. ( ved anv. af træ skal men dog undgå olie og syreholdige  

   sorter. 

 

 

7. Densitet hvad betyder det ? 

 

!  Vægtfylde / rumfang oftest opgivet i gr./ cm³ eller kg / m³ 
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8. Hvad betyder følgende matr. Forkortelse  :   GUP, PUR, EP, PF, MF, UF. 

 

!  glasfiberarmeret umættet polyester :  Polyurethan, Epoxy phenolplast  

   Melaminplast, Ureaplast. 
 

 

9. Hvad er RF forkortelsen for. Har det nogen betydning ved arbejdet med GUP. 

 

!  RF: Relativ fugtighed. ( den relative fugtighed bør ikke overstige 80% da det  

    påvirker hærdeprocessen.) 

 

 

10. Hvad vil det sige at et stof er tiksotropisk ? 

 

!  At et flydende materiale kan ” hænge ” på en lodret flade. 

 

 

11. Tex – værdi, hvad betyder det ? 

 

!   Vægten af 1000 m af et aktuelt fiberbundt f.eks. 1500 Tex  : 

     1500 gr. Pr. 1000 m fiberbundt. 

 

 

12.  Pinholes hvad er det ? 

 

!    Små huller gennem et overflade lag ( gelcoat. ) 

 

 

13.  Hvad vil det sige at et væv er balanceret ? 

 

!  ET vævet produkt, hvor halvdelen af vævets tråde er i kæderetningen 0˚ 

    og halvdelen i skudretningen 90˚ 

  

 

14.  ” Geltid ” Hvad betyder det ? 

 

!   Tidsforløbet fra tilsætning af hærder til geleringstidspunktet. 

     ( Brugstiden / bearbejdningstiden ) 

 

 

15.  Hvis man fortager en ” Barcol ” målingen, hvad måler men så ? 

 

!   Barcolmåling = man måler hårdheden I et stof, ved hjælp af en Barcolmåler. 
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16. Hvad vil det sige at en polyester er umættet ? 

 

!   Det vil sige at men ved at tilsætte hærdemidler kan danne den til at reagere. 

 

 

17. Har en accelerator og en initiator samme funktion ? 

 

!   Nej de er begge en vigtig del af hærdesystemet acceleratoren er til sat for at  

    igangsætte processen , initiatoren ( hærderen tilsættes for at give det sidste 

    afgørende skub i processen. ) 

 

 

18.  Hvad vil det sige at en polyester er uaccelereret, har det nogen betydning  

       for produktet ? 

 

!   At polyesteren er uaccelereret vil sige at processen ikke er sat i gang  

    acceleratoren er, en vigtig del af hærdesystemet, så har man en polyester der 

    er uaccelereret må men selv sørge for at få tilsat acc. inden det tages i brug. 

     

 

19.  Hvad er årsagen til fiberaftegning i gelcoaten ? 

 

!    Man har påbegyndt støbningen for tidligt d.v.s. gelcoaten har været for  

     dårligt udhærdet.  

 

 

20.  Hvorfor kommer der krakeleringer i en form ? 

 

!    Formen har været udsat for hårdhændet behandling samt der er  

     blevet slået på ydersiden af den. 

 

 

21.  En form på 11,3 m² ønskes belagt med 0,8 mm ”NGA ” gelcoat. 

       Hvad bliver det samlede forbrug uden spild ? 

 

!     120 x 8 x 11,3   =   10,848 kg. 

      

 

22.  Har det nogen betydning hvordan man vender en UD-måtte ? 

 

!     Ja en UD-måtte har kun styrke I en retning. 

 

 

23.  Hvad er en vokspåløsning ?  

 

!     Det er en paraffin opløsning der bruges til fremstilling af topcoat. 

 

24.  Nævn nogle samle metoder man anvender ved samling af GUP emner ? 
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!    Sammen laminering, limning med polyester eller Pur lim, samling med bolte, nitter o.s.v.  
 

 

25.  Hvor stor en del af olie produktion anvendes til plastindustrien ?  

 

!     Der anvendes 5% af den samlede olieproduktion til plastindustrien. 

 

 

26.  Har det nogen betydning om man blander hærder og accelerator direkte sammen ? 

 

!     Ved direkte sammenblanding kan det være eksplosiv. 

 

 

27. Hvad er hærdetiden et udtryk for ?  

 

!    Det er tidsrummet fra tilsætningen af hærdemidler til temp. i materialet 

      når sit højeste punkt. ( peak exoterm ) 

 

 

28.  Hvilke råstoffer anvendes til  fremstilling af plast ? 

 

!     Olie & gas. 

 

 

29.   Der skal støbes et glasfiberemne i en form med et areal på 2,75 m² 

        efter følgende arbejdsbeskrivelse. 

        Gelcoat     0,8 mm 

        1 x 300 g  pulver glaspct.    25% 

        2 x 450 g emul    glaspct.    30% 

        2 x 600 g combi  glaspct.    50% 

        2 x 450 g emul    glaspct.    30% 

 

        topcoat    0,5 mm 

 

        Beregn : gelcoat, polyester, glas, topcoatforbrug, der medregnes ikke spild. 

        Hvad bliver emnets samlede vægt ?  

 
         Se svaret næste side
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!     Gelcoat : 120 x 8 x 2,75 m²  =  2640g 

       Polyester : 

       300 x100         =   1200 – 300  = 900 x 2,75 = 2475 g 

            25 

       2 x 450 x 100   = 3000 – 900 = 2100 x 2,75 = 5775 g 

              30 

       2 x 600 x 100  = 2400 – 1200 = 1200 x 2,75 = 3300 g 

              50 

       2 x 450 x 100    = 3000 – 900 = 2100 x 2,75 = 5775 g 

              30 

 

       I alt                                                                  17325 g 

 

       Topcoat :            120 x 5x 2,75 =                      1650 g 

 

       Glasforbrug : 300g + 2 x 450 g + 2 x 600 g + 2 x 450 g + 300 g + 2 x 450 g + 

                               2 x 600 g + 2 x 450 g = 3300 x 2,75 = 9075 g 

 

       Samlet vægt 2640 g + 17325 g + 1650 g + 9075 g =  30690 g / 30,69 kg. 

 

 

30.   Indgår der en monomer i en umættet polyester ? 

 

!    Ja ( styren ) 
 


