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Opgavens art:  Teoretisk / praktisk. 

 

Opgaveformulering:  Testmetoder laboratorium. 

 

Fagområde:   Hærdeplast 

 

Opgavens varighed:  8 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: GUP trin 2. 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendier og egne notater. 

 

Krav ved udførelse af praktiske øvelser: Kursusbevis efter Bek 140 §26. 

 

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: 

 

 Viskositetsmåling 

 Geltid 

 Barcolmåling  

 Afbrænding 

 trækprøve 

 Bilag 1: Kontrol af glasindhold. 

 Bilag 2: Laboratoriet hærdeplast 

 Bilag 3: Datablad 

 

Hjælpemidler ( Udleveres sammen med opgaven ) 

Datablade gelcoat 

Glasfiberplade til barcolmåling samt til afbrænding 

Glasfiberplade til trækprøve.  

 

Til alle instrumenter ligger der instruktioner, som skal følges for at opgaven kan løses. 

For at opgaven kan nås, skal ovnen tændes til højre for ovnen. Ventilationen skal tændes til venstre for 

ovnen. 

 

Opgave 1 Viskositetsmåling. 

 

Spørgsmål. 
 

1 Hvorfor udfører man en viskositetsmåling ? 

 

2. Hvor findes de oplysninger som er nødvendige for at kunne   

    lave viskositetsmåling. 

 

3. Hvilken temperatur skal coaten have ?. 

 

4. Indenfor hvilket område skal viskositetsmålingen  for den udleveret gelcoat ligge?. 

 

5. Hvilken parameter har størst indflydelse på din måling ?. 

 

6. Er det lige meget om der måles på et Reicholdt produkt eller på et Neste produkt, ud fra det                      

samme datablad. 

 

7. Hvad kan der være galt hvis måleresultaterne ligger uden for det af leverandøren oplyste ?. 

 

8. Skal der ved målingen her på skolen anvendes sikkerhedsudstyr. Hvis ”Ja” hvad?. 

 

Viskositetsmåling udføres i praksis. 

 

200g gelcoat vejes af i et softeisbæger i blanderummet  

 

Måling viser. ( Resultatet indskrives i skemaet for viskositetsmåling.) 
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Opgave 2    geltid. 

 

1. Hvorfor udføre man en geltidsmåling ?. 

 

2. Hvor findes de oplysninger som er nødvendige for at kunne lave en  geltidsmåling. 

 

3. Inden for hviklken område skal geltiden ligge ?. 

 

4. Hvad er den korrekte måletemperatur for Reicholdt produkter ?. 

                                                                       Nesteprodukter ?. 

 

 

5. Hvad skal man huske ved en geltidsmåling som skal undlades ved en viskositetsmåling 

 

6. Hvilken hærder skal der bruges ?. ( Fulde navn skrives. ) 

 

7. Hvorfor skal der bruges den hærdes som er nævnt ?. 

 

8. Hvorfor skal man altid huske, at gøre måleinstrumenterne rene med det samme, når der er lavet en  

geltidsmåling ?. 

 

9. Hvad skal der gøres ren i ?. 

 

10. Hvorfor ?. 

 

11. Hvad gør man hvis måle resultatet ligger uden for det af leverandøren oplyste ?. 

 

12. Er der situationer hvor det kunne det være en hjælp at udføre en geltidsmåling ved en højre       

eller lavere temperatur end det oplyste i databladet. 

 

Geltidsmålingen udføres 

 

Resultatet er. ( Resultatet indskrives i skema for geltidsmåling. ) 
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Barcolmåling. 

 

Glasfiberpladen ligges på et stabilt underlag. 

 

De enkelte målinger må ikke være nærmere kanten på pladen end 3 mm. Og skal have en indbyrdes 

afstand på min. 3 mm. 

 

Der foretages 20 målinger. De to laveste og to højeste kasseres.  

Beregn gennemsnittet for de resterende tal. 

 

Resultatet er. ( Resultatet indskrives i skema for barcolmåling. ) 

 

1. Hvorfor udføre en baracolmåling ?. 

2. Hvor skal resultatet ligge ?. 

3. Hvor kan man finde oplysninger om hvor resultatet burde ligge ?. 

4. Hvis resultatet er for lav hvad er så problemet og hvad kunne være grunden til problemet?. 

 

 

Afbrænding. 

Hvis ovnen er varm, 700 grader, lægges glasfiberpladen i ovnen 

Følg beskrivelsen for afbrænding og beregn glas % 

 

Glas % er. ( Resultatet indskrives i skema for udregning af glas %. ) 

 

1. Kan man se om der er roving i et laminat  

2. Hvis det ikke er en 50 /50 roving der er benyttet, hvad skal man så altid huske i forbindelse med en 

reparationsopgave?.  

 

 

Trækprøve. 

 

Trækprøvebænken startes op efter manual  

 

Trækprøvebænken skal være monteret med kæber samt med 50 kn trækcelle. ( se øverst på trækbæn-

ken.) 

 

Udskrift fra printer kan evt. vedlægges opgaven. 

 

Trækprøve udføres. 

 

1. Hvad kaldes de lyde der høres fra laminatet lige inden det springer ?. 

2. Hvad gør man for at opnå størst trækstyrke ved opbygningen et nyt laminat?. 

3. Dette er en trækprøve på et laminat. Kan du nævne et andet sted hvor det vil være relevant at 

kontrollere v.h.a. en trækprøve ?. 
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Bilag 1: 

 

Kontrol af glasindhold. 

 

 
For at kontrollere indholdet af glasfibermaterialer i øvelsespladen, udskæres der et stykke af pladen på 

ca. 5 X 5 cm. 

 

I laboratoriet nulstilles vægten og en keramikskål anbringes på vægten. Den aflæste vægt noteres i 

skemaet. 

Herefter anbringes prøveemnet i skålen, og vægten af skål + prøveemne noteres ligeledes i skemaet. 

 

Når ovnen er 700 º varm, stilles skål + prøveemne ind. Husk at kontrollere at udsugning er tændt. 

Minuturet tændes og skal kørere mindst 30 min. inden ovnen åbnes. 

 

Vægten noteres i skemaet og glas % kan nu beregnes. 

 

 

 

Vægt før afbrænding.  

 

Skål + prøveemne  ___________________ 

Skål   ___________________ 

Vægt af prøveemne  ___________________ 

 

 

 

Vægt efter afbrænding. 

 

Skål + prøveemne  ___________________ 

Skål   ___________________ 

Glasindhold   ___________________ 

 

 

 

Beregning af glas %  Glasindhold X 100   =  Glas i %. 

   Vægt afprøveemne 
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Bilag 2 
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Bilag 3: 
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Facitliste. 
 

Svarskema.      ( De enkelte målinger der er foretaget vil have forskellige resultater, derfor er der in-

gen resultater på målingerne i svarskemaet. Målingerne skal dog ligge inden for det oplyste i databla-

dene. ) 

Opgave 1  Viskositetsmåling. 

1. For at sikre at gelcoaten / polyesteren er som vanlig og derfor ” hænger ” som vanlig på lodret-

te flader.  

For at sikre en ordentlig gennemvædning af laminatet ved injektionsprocessen. 

2. Leverandørens datablade.    

3. Se leverandørens datablad  Reicholdt 23 grader  / Neste 20 grader. 

4. viskositetsmålingen skal vise fra 14000 til 20000 mPs  ( cP ) 

5. Temperaturen på coaten. 

6. Nej. Databladet skal passe til det produkt der måles på, så navn eller nr. på produktet skal være 

det samme på produkt og datablad. 

7. Måling ikke udført korrekt. 

Temperatur ikke korrekt. 

Coat er for gammel. 

Forkert datablad. 

Fejl på datablad. 

Fejl på coat.      

8. Ja. 

Gyldig kursusbevis for styren kræves. 

Ventilation skal tændes. 

Handsker forklæde eller dragt. 

            Maske.( hvis der anvendes lille ansigtsmaske skal der også anvendes beskyttelsbriller.) 

Opgave 2.  Geltid. 

1 For at være sikker på at coaten / polyesteren hærder. 

For at vide hvor lang tid der er til at arbejde med coaten /polyesteren..  

2 Leverandørens datablad 

3 Reicholdt  ved 1.5  % håndkvalitet 10-25 min. Neste  . 

4 Reicholdt 23 grader / Neste 20 grader. 

5 Hærder. 

6 M. E. K. P. Nr 1. ( Methyl Ethyl Keton Peroksid. ) 

7 En anden hærder vil give en anden hærdetid / hærdeforløb 

8 Stemplet på geltidsmåleren hærder fast i softisebægeret. 

9 Polyclean. 

10 Da der bruges kulstoffiltre som ikke tåler lavtkogende stoffer ( Acetone ) Skal der bruges et 

rensevæske med et kogepunkt over 65 grader. 

11  Kontrollere sidste anvendelsesdato. 

Kontrollerer Temperaturen. 

Kontrollerer  hærderen.  

Udfører målingen engang til. 

      12. Ja . Hvis der på værkstedet er en lavere eller højre temperatur end det i databladet oplyste                      

så vil man kunne måle arbejdstiden ( geltid ) ved en eks. Temperatur på 27 grader. 
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Svarskema. 

 

Baracolmåling. 

 

1. For at kende udhærdningsgraden af vores laminat. 

2. Resultatet skal helst være lig med eller over 40. 

3. Leverandørens datablade. 

4. For høj andel af restmonomer.  

Temperaturen for lav. 

Forkert hærder. 

For lidt / meget hærder. 

For høj luftfugtighed. 

 

 

 

Afbrænding. 

  

1. Ja efter afbrænding vil der kun være glas tilbage og er der brugt rovingmåtter. Vlies eller 

andet vil de være synlige. 

2. Når emnet til afbrænding skæres ud er det meget vigtigt at få mærket retningen på emnet ( 

op, ned, højre, venstre, ) så man ved hvor styrken er indbygget.  

 

 

 

 

Trækprøve. 

 

 

1.    Knitrepunktet. 

2.    Laminatet bygges op af syet rovingmåtter  samt af størst mulig glas %  

      3.      Ved alle former for  overlamineringer / mellemslibninger samt ved limninger. 
 


