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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Beregning af sandwichemne 

 

Fagområde:   Hærdeplast 

 

Opgavens varighed:  2 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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Opgave til GUP Trin 1 
 

 

 

Der skal i kompositmateriale støbes et emne med et areal på 42,8 m² efter følgende arbejdsbeskrivelse. 

Spild medregnes ikke.  

Emnet ønskes lavet som en ”sandwichkonstruktion” bestående af en 10 mm tyk p.v.c. kerne med et 

areal på 21,4 m².  

På hver side af kernen ønskes der et laminat bestående af 1 stk. 300 g UD måtte, 1 x 600 g Biax + 1 x 

900 g Triax. Filmtykkelse på gelcoat 0,8 mm. Glasindhold 40 % 

 

    Beregn   gelcoatforbrug : 

    Beregn   glasforbrug : 

    Beregn   polyesterforbrug :  

 

    Materiale priser : 

    P.V.C. pr. m²  :    120 kr. 

    Glas    pr. m²  :      35 kr. 

    Polyester pr.  kg.   22 kr. 

    Gelcoat  pr.  kg.    45 kr. 

   

    Beregn kostprisen på emnet : 
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Facit : 
 

Gelcoatforbrug : formel 120 g / m² = 0,1 mm 

 

8 x 120 x 42,8 = 41, 088 kg. 

 

 

Glasforbrug  : Formel måttevægt x areal 

 

UD                 2 x 300 g x 42,8     =   25,68 kg. 

 

Biax                2 x 600 g x 42,8    =   51,36 kg. 

 

Triax              2 x 900 g x 42,8     =  77,04 kg. 

 

I alt                                                  154,08 kg. 

 

 

Polyesterforbrug  : formel måttevægt x 100 – måttevægt  = forbrug 

                  Glaspct. 

 

154,08 x 100    =   385,2 – 154,08  = 231,12 kg. 

       40 

 

 

Priser  P.V.C.  :  21,4 x 120 kr. =              2568,00 kr. 

 

Priser Glas       : 154,08 kg. X 35 kr.  =     5392,80 kr. 

 

Priser Polyester : 231,12 kg. X 22 kr.  =    5084,64 kr. 

 

Priser Gelcoat : 41,088 kg. X 45 kr. =        1848,96 kr. 

 

Kostprisen                                                   14894,40 kr. 

 


