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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Tegning og beregning af kar 

 

Fagområde:   Hærdeplast 

 

Opgavens varighed:  8 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 
 

 

1: 

 

Lav en tegning til et GUP emne ud fra kundens vedlagte skitse. (Se skitsen næste side) 

  

Tegningen udføres i måleforhold 1 : 25  og de nødvendige mål afsættes på tegningen. 

Brug et stykke A3 papir. 

 

 

2: 

 

Emnet bygges i en form og kunden ønsker: 

 

0,7 mm gelcoat udvendig 

En godstykkelse på 8 mm 

2 lag 600 gr roving overalt samt de nødvendige lag hugget måtte for at opnå tykkelsen. 

Fladen A forstærkes med 2 ekstra lag 600 gr roving og 2 lag 600 gr. måtte. 

0,7 mm topcoat indvendig. 

 

 

3 

 

Lav en laminatbeskrivelse  

 

 

4 

 

Lav en forkalkulation der viser hvor meget der skal bruges af de forskellige materialer. 

Der skal anvendes en hærdertilsætning på 1,5 %. 

 

Der beregnes ikke spild. 
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Kundens skitse.
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Facitliste 

 
 

Løsning opgave 3 

 

Laminatbeskrivelse 

      Glas % Arealvægt         Laminattykkelse  

2 x gelcoat      0,7 mm 

1 x Pulverbunden måtte        25 300 gr/m²  0,6 mm 

1 x Emulsionsbunden måtte     30 600 gr/m²  1,2 mm 

1 x Rovingvæv        40 600 gr/m²  1,2 mm 

1 x Emulsionsbunden måtte     30 600 gr/m²  1,2 mm 

1 x Rovingvæv        40 600 gr/m²  1,2 mm 

1 x Emulsionsbunden måtte     30 600 gr/m²  1,2 mm 

2 x Topcoat     0,7 mm 

                      3300 gr/m²  8,0 mm 

 

Yderligere forstærkning på fladen A 

 

1 x Emulsionsbunden måtte     30 600 gr/m²  1,2 mm 

1 x Rovingvæv        40 600 gr/m²  1,2 mm 

                      1200 gr/m²  2,4 mm 

Flade A tykkelse   8,0 + 2,4 =  10,4 mm 

 

 

Løsning opgave 4 

 

 Areal af blandekarret uden låg   33,3 m² 

 

 Forbrug af gelcoat                     27,972 kg. 

 Forbrug af glas 300 gr.                       9,990 kg. 

 Forbrug af glas 600 gr.                     60,540 kg. 

 Forbrug af glas 600 gr. Roving                    60,540 kg. 

 Forbrug af polyester                   262,040 kg. 

 Forbrug af hærder ved 1,5 % tilsætning                      4,770 kg. 

 

Forbruget er beregnet ud fra den glas % der er opgivet i laminatbeskrivelsen. 

 


