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Elevøvelse 4: Vi analyserer plast 

Forsøget kan med fordel suppleres med PLASTLAB som kan rekvireres på 

https://plast.dk/plastlab/  

 

Forsøget KRÆVER UDSUGNING, når plasten afbrændes 

 Materialeliste: 

 250 ml bægerglas 

 Husholdningssprit 

 Raps- eller majsolie 

 Nål (ikke kobber) 

 Kraftigt kobbertråd 

 Digeltang 

 Bunsenbrænder 

 én af hver af de 6 plasttyper, du skal undersøge 

I denne prøve skal I undersøge densitet, brandbarhed og reaktioner ved brand. 

 

Forsøg A Flyder plasten i vand? 

 Fyld et bægerglas halvt med vand og undersøg, om de 6 plasttyper kan flyde der. 

 Noter i skemaet. 

Forsøg B Flyder plasten i sprit? 

 Hæld ca. 100 ml husholdningssprit op i et bægerglas og undersøger, om de 6 plasttyper kan 

flyde der. 

 Noter i skemaet. 

Forsøg C Flyder plasten i olie? 

https://plast.dk/plastlab/
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 Hæld ca. 100 ml raps- eller majsolie op i et bægerglas og undersøger, om de 6 plasttyper kan 

flyde der. 

 Noter i skemaet. 

Forsøg D  

HUSK udsugning 

 

Se eventuelt dette link, inden den sidste del af forsøget med antændelse udføres: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz-GvMQ1mPo#action=share 

 Fastgør et lille stykke plast på en nål. 

 Hold fast med en digeltang om nålen og før plastprøven ind i flammen fra en 

bunsenbrænder (husk udsugning). 

- Antændes plastikken? 

- Smelter/drypper plastprøven? 

 Noter i skemaet. 

 Gentag forsøget med alle 6 plasttyper og noter i skemaet. 

Forsøg E: Kaldet Beilsteintest 

HUSK udsugning 

1. Hold et stykke kraftigt kobbertråd fast med en digeltang og varm det op i flammen fra en 

bunsenbrænder, indtil det bliver rødglødende. 

2. Den rødglødende tråd sættes nu i berøring med den plasttype, som du ønsker at undersøge, 

så plastmaterialet smelter en lille smule og sætter sig på kobbertråden. OBS: Det er vigtigt 

at gøre dette et velventileret sted, f.eks. i et stinkskab eller med udsugning. 

3. Kobbertråden med smeltet plast føres nu tilbage i flammen fra bunsenbrænderen. 

4. Noter flammens farve i skemaet.  

a. Forbliver gul, indikerer det, at plastmaterialet ikke indeholder halogener, og at 

det med sikkerhed ikke består af PVC. 

b. Bliver grøn, indikerer det, at plastmaterialet indeholder halogener, og at det 

med en vis sandsynlighed består af PVC. 

Drøft i gruppen, om der er en sammenhæng mellem forsøgsresultaterne, og hvad plasttypen 

bliver brugt til.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sz-GvMQ1mPo#action=share
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Forsøg F: PH-værdi 

Gentag Forsøg E og hold nu et fugtet stykke indikatorpapir ind i røgen fra kobbertråden/ 

plaststykket. Tror du, at røgen er sur, basisk eller neutral? Hvilken pH-værdi tror du, at 

afbrændingen giver? 

 Noter dit gæt på pH-værdi i skemaet. 

 Noter forsøgets resultat i skemaet.  

Hvis der er tid tilovers, så udfør testen med henholdsvis et almindeligt PVC-rør og den 

isolerende plast fra en ledning. Da begge deler ofte er lavet af PVC, vil flammen blive grøn. 

I kan læse mere om PVC på www.pvc.dk og www.affald.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pvc.dk/
http://www.affald.dk/


 

 

 

 

Side 4/5 

Skriv jeres resultater i skemaet 

Skema til elevøvelse 4: Testresultater 

 Plastic Change, De forskellige plastik koder og hvad de står for. Tegner Belle Djerberg 

 

Forsøg A: 
Flyder plasten i vand? 

      

Forsøg B: 
Flyder plasten i sprit? 

      

Forsøg C: 
Flyder plasten i olie? 

      

Forsøg D:        
Varmetest                 
Husk udsugning 

 

Antændes       

Smelter       

Forsøg E: 

Beilsteintest 

Noter flammens farve 

      

Forsøg F: 
pH-værdi 

 

Gæt pH       

Faktisk pH       

Når skemaet er udfyldt, bruger du Diagram 1 nedenfor til at finde frem til den 
pågældende plasttype. 
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Diagram 1 

 
 

 

 

 


