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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Materialevalg, armeringsmaterialer, beregning og teori. 

 

Fagområde:   Hærdeplast 

 

Opgavens varighed:  8 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: GUP trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendier og egne notater 

 

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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Øvelsen omhandler. 
 

Materialevalg inden for GUP-branchen.   

Armeringsmaterialer. 

Beregning. 

Spørgsmål til GUP. 

 

 

Materialevalg. 

 

 Opgave 1. 

 

Beskriv funktionen af de forskellige lag . 

 

1.  Voks 

2.  Gelcoat 

3.  1. armeringslag 

4.  2. 3. osv. armeringslag. 

5.  Roving. 

6.  Kernematerialer.  

7.  Topcoat  

 

Opgave 2. 

 

Nævn nogle materialetekniske egenskaber og anvendelsesmuligheder ved de tre nævnte polyesterty-

per. 

 

Ortoftalsyrepolyester 

 

Isoftalsyrepolyester. 

 

Vinylester. 
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Armeringsmaterialer. 

 

Opgave 1. 

 

Beskriv anvendelse, glas %, funktion og fordele ved de nævnte armeringsmaterialer. 

 

1. Schooped strand mat. 

2. Vævet roving. 

3. Roving. 

4. Vlies. 

5. Glasflook. 

 

 

Opgave 2. 

 

Lav en tegning over følgende armeringsmaterialer. 

 

1. Schooped strand mat. 

2. UD. ( unidirektional ) 

3. 50 / 50 

4. Triax. 

5. Quatroaxial. 
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Beregning. 

 

Der regnes med 500 gr. spild ved gelcoat / topcoat beregningen og 300 gr. spild ved polyesterbereg-

ningen. 

Beregningerne skal være således at der opnås maksimal styrke. 

 

Hvad er arealet på formen når samlet gelcoatforbrug ved 600 my er 9,5 kg ?. 

 

Polyesterforbrug 1. lag armering ved en glas % på 25 er 22,8 kg. 

Hvilken måttevægt er benyttet ved 1. lag glas ?. 

 

Hvor mange lag glas er benyttet i anden oplægning når polyesterforbruget er 28190 gr. og glas % er 32 

% ?. ( Fra 300 gr. pr. m2 og opefter. ) 

Hvilke måttevægte passer ?. 

 

Hvad er brugt som armering i 5. lag glas og hvad er den beregnet glas % for denne ? når: 

4. lag glas er 450 gr. pr. m.2 

Samlet glasvægt er 1050 g pr. m2 

Samlet polyesterforbrug er 20925 gr. 

 

Hvad er polyesterforbruget per m
2
 kernemateriale ? når: 

6. og 7. lag armering er 450 og 600 gr. pr. m2 

Samlet polyesterforbrug er 40925g. 

 

Der er brugt 8250 gr. topcoat hvor mange my er der lagt i formen ?.    

 

Hvad bliver laminattykkelsen ?.  ( Kernematerialet medregnes ikke ) 
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Spørgsmål til GUP. 

 

1. Hvilken polyester er brugt til en standart gelcoat ?. 

 

2. Hvorfor skal der voks i en topcoat ?. 

 

3. Hvad betyder  GS 2000 H. og hvilket firma handler med dette produkt. ? 

 

4. Hvilken glas % bruges til beregning af polyesterforbruget ved en hugget måtte, hvis man vil opnå 

maksimal styrke ?, 

 

5. Hvilke fordele opnås ved brug af kernematerialer ?. 

 

6. Hvad er 450 M 850 ?. 

 

7. Hvad er en  tex værdi ?. 

 

8. Kan en EPS. bruges som kernemateriale ?. 

 

9. Beskriv hvad følgende ting er: 

M.E.K.P. 

 Inhibitor. 

 Tixotropi. 

 Osmose. 

 Elefanthud. 

 Gennemslag. 

 Glas %. 

 D.M.A. 

 Initiator. 

 

10. Find fejlen i følgende laminatbeskrivelse. Formareal 0.42 m2 ( Der regnes med   30 g spild. ) 

    

 500 my gelcoat.    Forbrug  =          282   g 

 450 g pulverbunden  glas % 25   Forbrug  =          597   g 

 600 g emultionsbunden  glas % 30   Forbrug  =        618   g 

 4 lag 900 g emultionsbunden  glas % 30 med 1 stk. 12 mm. 

 E.P.S. kernemateriale ( forbrug til kernemateriale 336g )   Forbrug  =         3012   g 

 400 my topcoat.    Forbrug  =           231.6g 

 

11. Vil en foraccelereret polyester iblandet 16 % gelcoat og 2 % initiator hærde ?.    


