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Opgavens art:  Teoretisk. 

 

Opgaveformulering:  55 spørgsmål til Maskiner & udstyr, materialelære og 8  

  regneopgaver. 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning.  

 

Opgavens varighed:  4 lektioner. 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Grunduddannelse i sprøjtestøbning. 

 

Henvisning til hjælpemidler: Plastens ABZ, plast og gummi ståbi,  

  plastteknologi og udleverede kompendier. 

 

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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Maskiner & udstyr ! 

 

1. Hvilke to sikkerhedsforanstaltninger skal være på en sprøjtestøbemaskine ? 

 Cyklusovervågning & varmesænkning.  Elektrisk & hydraulisk lukkesikring. 

 Hydraulisk udstøder.   Dyseskærm & cylinderafskærmning. 

 

2. Hvor indstilles formsikringsvejen ? 

 På formen.   På sprøjtesiden. 

 På lukkesiden.   På traverset. 

 

3. Hvornår skal formsikringen starte ? 

 Når formen mangler 40mm i at være lukket.  

 Når formen når højtryksnokken. 

 Lige inden der er noget i formen der går i indgreb. 

 

4. Hvilke fire elementer er fra sprøjtestøbemaskinens 8 hoveddele ? 

 Robotten.  Hydrauliske anlæg.  Formen. 

 Kølevandsanlægget.  Kontrolpanelet.  Kværnen. 

 Transportbåndet.  Materialetørreren.  Materialesugeren. 

 

5. Kan man starte en støbecyklus hvis der er doseret op men ikke udført dekompression ? 

 

6. Hvad er formsikringen afhængig af ? 

 

7. Hvorfor skal spærreringen være 100 % tæt ? 

 

8. Skal formpositionen efter endt arbejdstid være helt åben ? ( begrund ) 

 

 

9. Et specifikt tryk på 1350 bar er ? 

 Trykket i lukkecylinderen.  Trykket i sprøjtecylinderen. 

 Trykket foran spærreringen.     Manometertrykket. 
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10. Hvor meget er et tryk på 123 bar ? 

 12,3 kg/cm
2
.   123 kg/m

2
. 

 1,23 kg/cm
2
.  123 kg/cm

2
. 

 

11. Hvorfor er sprøjtestøbeforme så massive ? 

 For at klare de store trykbelastninger. 

 For at veje så meget som muligt. 

 For at der ikke sker noget med formen hvis det falder på gulvet. 

 

12. Hvorfor skal man behandle formene forsigtigt ? 

 

13. Hvorfor skal man blæse kølekanalerne i formen rene efter endt produktion ? 

 For ikke at spilde vand på formlageret. 

 For at undgå korrosion. 

 Det kan være ligegyldigt. 

 

14. Hvor skal modtrykket virke ? 

 I den hydrauliske snekkemotor. 

 Det skal give friktionsvarme i smelten. 

 På udstødertrykket. 

 

15. Hvor skal man justere lukketrykket på en fuldhydraulisk maskine ? 

 På kontrolpanelet eller lukketryksventilen. 

 På lukkesiden ved udstøderen. 

 Ved at køre knæleddene henholdsvis frem eller tilbage. 

 

16. Hvor varm skal hydraulikolien være på sprøjtestøbemaskinen ? 

 0-20 grader celsius.  30-40 grader celsius.  50-70 grader celsius. 

 

17. Varmebånd, hydraulikmotor & styring knytter sig til ? 

 Kølevandsanlægget.  Lukkesiden.  Det elektriske anlæg. 
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18. Hvor stilles formsikringsvejen ? 

 Pumpeenheden.   Sprøjtesiden. 

 Lukkesiden.  Det elektriske anlæg. 

 

19. Hvor meget materiale fyldes i formen i indsprøjtningsfasen ? 

 Formen fyldes 60-70 % og der kobles om til eftertryk. 

 Modtrykket øges og der fyldes 80 % inden omkobling til eftertryk. 

 Formen fyldes 98-99 % og der kobles om til eftertryk. 

 

20. Nævn mindst tre formtyper ? 

 

21. Hvad er et cigar indløb ? 

 

22. Hvor kan man hente oplysninger om formtemperaturer ? 

 I materiale databladet for det pågældende materiale. 

 Formtemperaturen skal altid være 5-10 grader celsius. 

 Ved at veje emnet og dividere med 2,14 . 

 

23. Hvorfor må man ikke bruge en skruetrækker til at få emnerne ud af formen ? 

 

24. Nævn to typer sprøjtestøbemaskiner. 

 

25. Hvorfor er det vigt at ens råvare er ren & tør. 

 

26. Hvad er en lukkedyse ? 

 

27. Hvorfor er det vigtigt at kende maskinens omsætningsfaktor ? 

 For at kunne sammenligne tryk. 

 For at kunne sammenligne sprøjtehastigheder. 

 Det er ikke specielt vigtigt. 

 

28. Hvor kan man finde noget om temperaturen på ens materiale ? 
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29. Nævn fem ting af plast som man stort set har kontakt med hver dag. 

 

30. Hvor skal man måle sprøjtehastigheden ? 

 

Materialelære ! 

 

1. Hvad kalder man byggestenene til plastmaterialer ? 

 makromolekyler.   Monomere.   Butadiengas. 

 

2. Hvad kaldes følgende grundstoffer ? 

C =___________________________ 

H =___________________________ 

O =___________________________ 

Cl=___________________________ 

 

3. Tegn monomeren Ethylen ? 

 

 

4. Tegn monomeren Vinylchlorid ? 

 

 

5. Hvor mange valenser / bindingsmuligheder har følgende grundstoffer ? 

Kulstof   1.  3.  5.  4. 

Hydrogen  4.  1.  6.  2. 

 

6. Hvad er en polymerisation ? 

 

7. Hvad betyder følgende materialeforkortelser ? 

PA =___________________________________ 

PC =___________________________________ 

PVC =__________________________________ 

PP =____________________________________ 
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8. Tegn en kædepolymerisation af Ethylen til polyethylen. 

 

 

9. Hvorfor kan hærdeplast ikke smelte ligesom termoplast ? 

 

10. Nævn tre amorfe plasttyper. 

 

11. Nævn tre delkrystallinske plasttyper. 

 

12. Densitet betyder ? 

 

13. Hvilket af følgende materialer har den bedste flydeevne ? 

 PEHD med SMI 3.  PEHD med SMI 7.  PEHD med SMI 32. 

 

14. Hvorfor skal man fortørre mange plasttyper ? 

 For at få pæne emner.  

 For at få fugten væk fra materialet. 

 For at få transparente emner. 

 

15. Hvad er forvarmning ? 

 

16. Hvor lang tid bør der gå før man kontrolmåler plastemner ? 

 6 timer.  24 timer.  9 timer. 

 

17. Hvad er en elastomer ? 

 

18. Hvordan kan man forbedre plastens egenskaber ? 

 

19. Hvad er optaget fugt ? 

 Fugt på overfladen af granulatkornet, kan fjernes ved stuetemperatur. 

 Fugt inden i granulatkornet der skal tørres. 

 Fugt som skal tilsættes granulatet. 
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20. Tegn molekylestrukturen i et amorft materiale. 

 

 

21. Tegn molekylestrukturen i et delkrystallinsk materiale: 

 

 

22. Hvad er definitionen på smelteindeks ? 

 

 

23. Oxygen indeks er ? 

 Et udtryk for hvor meget ilt der er i plastypen. 

 Et udtryk for hvor meget ilt der skal til for at materialet kan forbrænde. 

 Et udtryk for hvor mange oxygenatomer der er i monomeren. 

 

24. Hvad kaldes blandinger som eksempelvis PC/ABS ? 

 Mixomer.  Blends.  Compounds. 

 

25. Hvad bruges som fyldstof i plast ? 

 Glas-, kul-, og stålfibre.  Talkum, kridt og træ.  Blødgørere. 

 

 

 

Beregning ! 

 

1. Beregn søjlestrækket: 

En knæledsmaskine er monteret med en form som kræver 780 KN i lukkekraft. 

Søjlelængden er målt til 1970 mm og søjlediameteren er 7,0 cm. 

Hvor stort skal søjlestrækket være for at svare til formens lukkekraftbehov ? 
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2. Beregn det nødvendige hydrauliske tryk. 

På en fuldhydraulisk sprøjtestøbemaskine med en maksimal lukkekraft på 600 KN, skal der produceres 

med en form der kræver 460 KN i lukkekraft. 

Maskinens maksimale systemtryk er på 175 bar. 

 

 

 

 

3.  Beregn lukkekraften. 

Måleuret på virksomhedens 500 KN knæledsmaskine viser 0,25 mm, maskinens aktive søjlelængde er 

på 1460 mm og søjlediameteren er 5,5 cm. 

Hvor stor er den indstillede lukkekraft på maskinen ? 

 

 

 

4. Omsætningsfaktor. 

Hvor stor en omsætningsfaktor har en maskine hvis det maksimale systemtryk er på 160 bar og det 

maksimale specifikke tryk er på 1580 bar ? 

 

 

 

5. Hvad er omsætningsfaktoren når diameteren på snekken er 35 mm og diameteren på sprøjtecylin-

deren er på 12,5 cm ? 

 

 

 

6. Beregn arealet. 

 

Et emnes diameter er på 3,7 cm, hvor stort er arealet ?_________________________cm
2 

 

Et emne er 23 mm langt og 5,8 cm bredt, hvor stort er arealet ?__________________cm
2
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7. Beregn cylindervolumet. 

Maskinen har en snekkediameter på 32 mm samt en doseringsvej på 9,2 cm 

Hvor stor er doseringsvolumen ? 

 

____________________________________________________________________ cm
2
 

 

8. Beregn tidsforbruget. 

Der skal produceres en ordre på 125.000 emner, og der bliver lavet 4 emner i hver cyklus, 

Cyklustiden er på 22,8 sekunder. 

 

Hvor mange timer tager produktionen _____________________________________timer. 
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Facitliste: 

 
Maskiner & udstyr ! 

 

1.  Cyklusovervågning & varmesænkning.  Elektrisk & hydraulisk lukkesikring. 

  Hydraulisk udstøder  Dyseskærm & cylinderafskærmning. 

 

2.  På formen.  På sprøjtesiden.  På lukkesiden.  På traverset. 

 

3.  Når formen mangler 40 mm i at være lukket.  

  Når formen når højtryksnokken. 

  Lige inden der er noget i formen der går i indgreb. 

 

4.  Robotten.  Hydrauliske anlæg.  Formen.  Kølevandsanlægget.  

  Kontrolpanelet.  Kværnen.  Transportbåndet.  Materialetørreren.  

  Materialesugeren. 

 

5. ! Nej, ikke hvis man har sat dekompression til ! 

 

6. ! Vej, tryk & tid. 

 

7. ! Ellers kan man ikke holde sprøjte-, efter- & modtrykket. 

 

8. ! Nej, formen skal være ca. 10-15 mm åben, da man så aflaster lukkesiden ved at fordele vægten af 

værktøjet. 

 

9.  Trykket i lukkecylinderen.  Trykket i sprøjtecylinderen. 

  Trykket foran spærreringen.  Manometertrykket. 

 

10.  12,3 kg/cm
2
.  123 kg/m

2
.  1,23 kg/cm

2
.  123 kg/cm

2
. 

 

11.  For at klare de store trykbelastninger. 

  For at veje så meget som muligt. 

  For at der ikke sker noget med formen hvis det falder på gulvet. 

 

12. ! Mange forme koster flere hundrede tusinde kroner, så det er dyre sager man har med at gøre. 
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13.  For ikke at spilde vand på formlageret. 

  For at undgå korrosion. 

  Det kan være ligegyldigt. 

 

14.  I den hydrauliske snekkemotor. 

  Det skal give friktionsvarme i smelten. 

  På udstødertrykket. 

 

15.  På kontrolpanelet eller lukketryksventilen. 

  På lukkesiden ved udstøderen. 

  Ved at køre knæleddene henholdsvis frem eller tilbage. 

 

16.  0-20 grader celsius.  30-40 grader celsius.  50-70 grader celsius. 

 

17.  Kølevandsanlægget.  Lukkesiden.  Det elektriske anlæg. 

 

18.  Pumpeenheden.  Sprøjtesiden.  Lukkesiden.  Det elektriske anlæg. 

 

19.  Formen fyldes 60-70 % og der kobles om til eftertryk. 

  Modtrykket øges og der fyldes 80 % inden omkobling til eftertryk. 

  Formen fyldes 98-99 % og der kobles om til eftertryk. 

 

20. ! Topladeform, trepladeform, kulisseform, form med kernetræk, rundbordsform osv. 

 

21. En del af indløbet, med størknet plast i yderkanten og flydende i midten, også kaldet varmt forkam-

mer. 

 

22.  I materiale databladet for det pågældende materiale. 

  Formtemperaturen skal altid være 5-10 grader celsius. 

  Ved at veje emnet og dividere med 2,14. 

 

23. ! se spørgsmål 12. 

 

24. ! Fuldhydrauliske maskiner & knæledsmaskiner. 

 

25. ! For at få en ensartet og ren produktion. 
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26. ! Det er en dyse der kan styres så den er åben eller lukket på forskellige tidspunkter. 

 

27.  For at kunne sammenligne tryk. 

  For at kunne sammenligne sprøjtehastigheder. 

  Det er ikke specielt vigtigt. 

 

28. ! I materialedatabladet. 

 

29. ! Tandbørste, tøj, sko, kaffemaskiner, bil, cykel o.s.v. 

 

30. ! På sprøjtesiden under indsprøjtning.  

 

Materialelære ! 

 

26.  makromolekyler.  Monomere.  Butadiengas. 

 

27. Hvad kaldes følgende grundstoffer ? 

C =___________________________ 

H =___________________________ 

O =___________________________ 

Cl=___________________________ 

 

28. Tegn monomeren Ethylen ? 

             H    H 

 

              C=C  

 

             H    H 
 

29. Tegn monomeren Vinylchlorid ? 

             H    H 

 

              C=C  

 

             H    Cl 
 

30. Kulstof   1.  3.  5.  4. 

 Hydrogen  4.  1.  6.  2. 
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31. ! Det er processen fra monomer til polymer. 

 

32. Hvad betyder følgende materialeforkortelser ? 

PA =___________________________________ 

PC =___________________________________ 

PVC =__________________________________ 

PP =____________________________________ 

 

33. Tegn en kædepolymerisation af Ethylen til polyethylen. 

             H    H             H    H                             H    H     H   H 

 

              C=C      +       C=C              -C – C – C – C – o.s.v 

 

             H    H             H    H                             H    H     H   H 
 

34. ! Pga. de kemiske bindinger molekylekæderne imellem, de findes ikke i termoplast ! 

 

35. ! ABS, PC, PMMA, PS, ASA, SB, PVC, SAN, PSU, PES. 

 

36. ! PA 6, PA 66, PA 12, PP, PE, POM, PBT, PTFE. 

 

37. ! Vægtfylde / rumfang oftest opgivet i gr/cm3  eller kg/M3 

 

38.  PEHD med SMI 3.  PEHD med SMI 7.  PEHD med SMI 32. 

 

39.  For at få pæne emner.  

  For at få fugten væk fra materialet. 

  For at få transparente emner. 

 

40. ! En opvarmning af materialet, så der ikke skal bruges så meget energi på at få smeltet alt materialet i 

cylinderen. 

 

41.  6 timer.  24 timer.  9 timer. 

 

42. ! En plasttype med meget lange elastiske molekyler, der er tværbundet i store masker, også kaldet en 

gummielastisk plast. 

 

43. ! Ved at tilføre diverse tilsætningsstoffer. 
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44.  Fugt på overfladen af granulatkornet, kan fjernes ved stuetemperatur. 

  Fugt inden i granulatkornet der skal tørres. 

  Fugt som skal tilsættes granulatet. 

 

45. Tegn molekylestrukturen i et amorft materiale. 

 

 

46. Tegn molekylestrukturen i et delkrystallinsk materiale: 

 

 

47. ! Antal gram materiale der kan ekstruderes ud af et hul med given diameter, under givent tryk ved en 

bestemt temperatur. 

 

48.  Et udtryk for hvor meget ilt der er i plastypen. 

  Et udtryk for hvor meget ilt der skal til for at materialet kan forbrænde. 

  Et udtryk for hvor mange oxygenatomer der er i monomeren. 

 

49.  Mixomer.  Blends.  Compounds. 

 

50.  Glas-, kul-, og stålfibre.  Talkum, kridt og træ.  Blødgørere. 

 

Beregning ! 

 

1. ! 780 x 1970 : 70
2
 : 660 =0,4751 mm 

 

2. ! 175 : 600 x 460 = 134,17 bar 

 

3. ! 0,25 x 55
2 
x 660 : 1460 = 341,87 KN 

 

4. ! 1580 : 160 = 9,86  

 

5. ! 125
2 

: 35
2 

 = 12,76  

 

6. ! 3,7
2
 x 3,14 : 4 = 10,86 cm

2
 

 ! 2,3 x 5,8 = 13,34 cm
2 

 

7. ! 3,2
2
 x 3,14 : 4 x 9,2 = 73,95 cm

2
 

 

8. ! 125.000 : 4 x 22,8 : 3600 = 197,9 timer 


