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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Spørgsmål til materiale og proces. 

 

Fagområde:   Hærdeplast  

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Prepreg 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendier, egne notater og Internet-søgning. 

 

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. 



  

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 64-42 
 

 

64-42 Prepreg, Spørgsmål, matr. og proces 2.docNavn: ____________________________________________ Side 2 af 5 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

1 Ja      Nej  Prepreg forme kan være lavet af aluminium. 

2 Ja      Nej  Man kan støbe i en gammel form 15 min. efter den har fået enviroshild. 

3 Ja      Nej  Molekylestrukturen i en hærdeplast kaldes kædestruktur. 

4 Ja      Nej  PMI bruges til prepreg-bagging. 

5 Ja      Nej  Anvendelsestiden på en PUR lim, er tiden fra den blandes til der skal være pres 

på. 

6 Ja      Nej  Der skal være mindst 0,7 bar før vi kan sætte varme på. 

7 Ja      Nej  Peel – ply bruges til at fordele vakuumet. 

8 Ja      Nej  Tex er gram pr. m². 

9 Ja      Nej  Til en møllevinge pålægges 500µ gelcoat.  

10 Ja      Nej  Til 4 m² bruges 4840 gram blandt gelcoat. 

11 Ja      Nej  Polyester kan bruges til at støbe forme til prepreg med. 

12 Ja      Nej  Man suger alt for meget matrix ud af laminatet, hvis man placere studsen oven på 

laminatet. 

13 Ja      Nej  Alt affald er ufarlig. 

14 Ja      Nej  Glasfiber er et armeringsmateriale. 

15 Ja      Nej  Det tyndeste glasfiber tråd kaldes tex. 

16 Ja      Nej  Fibertrådene i en biax måtte går altid  45°. 

17 Ja      Nej  Exoterm varme er varme der tilsættes hærdeplast. 

18 Ja      Nej  Termoplast kan genbruges. 

19 Ja      Nej  Der bruges PVC i vingeskallen fordi det isolerer godt. 

20 Ja      Nej  Det er vigtig at limen har en højere spænding end laminatet. 

21 Ja      Nej  Man kan få hjerneskader af prepreg. 

22 Ja      Nej  Når man anvender prepreg får man et stærk og let laminat. 

23 Ja      Nej  Man bruger gelcoat for at det skal se godt ud. 

24 Ja      Nej  Prepreg skal altid ud af fryseren 5 dage før den skal bruges. 

25 Ja      Nej  Prepreg må højest ligge med afrevet peel-ply i 15 min. 

26 Ja      Nej  Hærdeplast kan ikke genbruges. 
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27 Ja      Nej  Stål kan godt anvendes til forme til prepreg. 

28 Ja      Nej  UD måtter bruges i bjælken fordi den har en god brudstyrke. 

29 Ja      Nej  Kevlar er et kernematerialet. 

30 Ja      Nej  Sealer GP er et slipmiddel. 

31 Ja      Nej  Man kan få allergi af epoxymateriale. 

32 Ja      Nej  Bleeder er en del af prepreg – baggingen. 

33 Ja      Nej  Enviroshield er et slipmiddel. 

34 Ja      Nej  Der er 1200 tex i rovingen måtten type UD 1200 g.      ( SPSYSTEMS ) 

35 Ja      Nej  PMI er et kærnemateriale. 

36 Ja      Nej  Epoxy er et fibermateriale. 

37 Ja      Nej  Anvendelsestiden på en PUR lim, er den tid den kan holde sig i beholderen. 

38 Ja      Nej  Man bruger en peel ply for at holde epoxyen i laminatet. 

39 Ja      Nej  Hvis vakuumpumpen går i stykker 45 min. inde i hærdetiden skille laminatet ad. 

40 Ja      Nej  Mindste kravet til vakuumet er 3,0 bar. 

41 Ja      Nej  Folien fra prepreg er kemikalieaffald. 

42 Ja      Nej  Kulfiber er et kærnemateriale. 

43 Ja      Nej  En filament er et fyldingsmateriale. 

44 Ja      Nej  Hærde tiden på en PUR lim er anvendelsestiden + pressetiden. 

45 Ja      Nej  Gelcoaten beskytter laminatet mod UV stråler. 

46 Ja      Nej  En hærde plast bearbejdes med varme. 

47 Ja      Nej  Termoplast kan ikke genbruges. 

48 Ja      Nej  Trådene i en UD måtte går altid  i 0°. 

49 Ja      Nej  Ved brug af en triax måtte, skal den blå folie altid mod gelcoaten. 

50 Ja      Nej  Polyester er en termoplast. 

51 Ja      Nej  Kevlar er et armeringsmateriale. 

52 Ja      Nej  Det tyndeste glas vi kender hedder my. 

53 Ja      Nej  Handsker med dårlig blandet gelcoat er kemikalieaffald. 
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54 Ja      Nej  Man kan få hjerneskade af prepreg. 

55 Ja      Nej  Når prepregen har fået 100° varme i 60 min. er det udhærdet.  ( SPSYSTEMS ) 

56 Ja      Nej  Hulfolien bruges for at få en bedre overflade at lime på. 

57 Ja      Nej  Tykkelsen på en prepreg måtte betegnes i my. 

58 Ja      Nej  Enviroshield er en sealer. 

59 Ja      Nej  En ny form behandlet med Enviroshield skal stå mindst 8 timer før der støbes. 

60 Ja      Nej  Balsa er en matrix. 

61 Ja      Nej  Når prepregen har fået 82° i 900 min. er den udhærdet.  ( SPSYSTEMS ) 

62 Ja      Nej  Der limes med PUR lim, starter limning kl. 08,00 – afslut limning kl. 08,20,  

Åbentiden er 50 min. og pressetiden er 3 timer så må der afformes kl. 11,50. 

63 Ja      Nej  En hærdeplast kan genbruges. 

64 Ja      Nej  Gelcoat der ikke er ordentlig udhærdet kan man roligt slibe væk. 

65 Ja      Nej  Rester af blandet, men ikke brugt, gelcoat er kemikalieaffald. 

66 Ja      Nej  Der er altid 2 trådretninger i en triax måtte. 

67 Ja      Nej  Epoxy kan give allergi. 

68 Ja      Nej  Matrixen er altid en epoxy. 

69 Ja      Nej  En danotec prepreg rulle har været ude af fryseren i 10 dage hvorefter den ned-

fryses, når den igen tages op kan den holde sig 60 dage.  ( SPSYSTEMS ) 

70 Ja      Nej  Alt affald efter prepreg produktion er ufarlig. 

71 Ja      Nej  Polyester er et godt materiale til form fremstilling. 

72 Ja      Nej  Honeycomb bruges for at få et stærkt produkt. 

73 Ja      Nej  Mal - koden på epoxy gelcoat er 2 – 4   ( SPSYSTEMS ) 

74 Ja      Nej  Når man arbejder med åndedrætsbeskyttelse med filtre,  kan de altid bruges 6 

timer. 

75 Ja      Nej  Prepreg betyder på dansk forimprægneret. 

76 Ja      Nej  Når man bruger autoklave ved hærdning af prepreg, bruges en kort hærdetid. 

77 Ja      Nej  Belægningen glasfiber får ved anvendelse til epoxy kaldes  silan – finish. 

78 Ja      Nej  Alle glasfiber måtter til prepreg er vævede. 

79 Ja      Nej  Når en prepreg måtte tages ud af fryseren, kan den ikke ned fryses igen. 
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80 Ja      Nej  Hvis gelcoaten ikke dækker ordentlig efter 1. Gang, pålægges et nyt lag. 

81 Ja      Nej  Slipbarrieren efter Enviroshield er så kraftig, at man næsten ikke kan ridse i den.  

82 Ja      Nej  Forme der lavet i epoxy kan ikke bruges til prepreg. 

83 Ja      Nej  En skydelærere kan kun måle udvendig. 

84 Ja      Nej  Tiksotropi betyder at en væske ikke kan flyde. 

 


