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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  40 spørgsmål til maskiner & udstyr, materialelære og 6 reg-

neopgaver 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Sprøjtestøbning trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler: Plastens ABZ, 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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40 spørgsmål til maskiner & udstyr, materialelære og 6 regneopgaver 

 

1. Hvor finder man tørretemperaturen for plastmaterialerne ? 

 Det står på materialesækken. 

 Man finder de vejledende tørretemperaturer, samt tider i materialedatabladet. 

 Man tørrer altid alt materiale på 80 C i to timer. 

 

2. Hvorfor indsætter man en form åbne bremse hvis den findes ? 

 For at undgå at luften bliver indesluttet i lukkecylinderen. 

 For at undgå at der kommer emner i klemme. 

 For at undgå at formen åbner med et brag. 

 

3. Hvornår skal form åbnebremsen virke ? 

 Altid 25 mm inden formen er lukket. 

 Altid 40 mm inden formen er åben. 

 Det afhænger af åbnehastigheder og størrelsen af formen. 

 

4. Hvornår skal formsikringen starte ? 

 Når Formen er halvvejs lukket. 

 Er formafhængig, men normalt når der er noget i formen der går i indgreb. 

 Altid 40 mm inden formen er lukket 

 

5. Hvor lang skal formsikringsovervågningstiden være ? 

 2,5 sekund over den faktiske formsikringstid. 

 Altid 5 sekunder længere. 

 Ca. 0,5-1 sekund længere. 

 

6. Hvilken nokke er startsignalet til indsprøjtning ? 

 Formsikringsnokken. 

 Hydraulisk udstøder tilbage nokken. 

 Dyse fremme / lukke højtryk nokken. 

 Dosering stop nokken. 
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7. Hvilken nokke er startsignalet til formsikrings-overvågningstiden ? 

 Udstøder tilbage nokken. 

 Lukke lavt tryk / formsikring start nokke. 

 Eftertryk start 

 

8. Et hydraulisk tryk på 65 bar er ? 

 Trykket i køleslangerne.   Trykket i systemet. 

 Trykket foran spærreringen.  Søjlestrækket på måleuret. 

 

9. Et specifikt tryk på 1350 bar er ? 

 Trykket i lukkecylinderen.   Trykket i sprøjtecylinderen. 

 Trykket foran spærreringen.  Manometertrykket. 

 

10. Hvor hurtigt skal vi sprøjte materialet ind i formen. 

 Så hurtigt at der opstår forbrændinger, som vi børster væk. 

 Så hurtigt som muligt, med hensyn til materiale og værktøj. 

 Så langsomt at vi er sikre på at der ikke sker noget med formen. 

 

11. Hvornår skal omkobling til vejafhængig eftertryk ske ? 

 Så hurtigt som muligt. 

 Når emnet er 98-99 % fyldt. 

 Når det specifikke tryk er på 950 bar.  

 

12. Hvilket af følgende materialer har den bedste flydeevne ? 

 PEHD med SMI 19.  SAN med SMI 21.  ABS med SMI 22. 

 

13. Hvad kan man gøre hvis vi ikke kan fylde formen med en ABS med SMI 12 ? 

 Vi kan sætte temperaturen 20 C op. 

 Vi kan lave indløbet større. 

 Vi kan vælge en ABS med SMI 25. 
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14. Hvor høj skal spændejernets klods være, når man sætter formen op ? 

 25 mm tykkere end formens opspædingsplade. 

 1-2 mm tykkere end formens opspædingsplade. 

 1-2 cm tykkere end formens opspædingsplade. 

 

15. Hvad er en lukkedyse ? 

 

16. Hvad er eftertrykkets funktion ? 

 At fylde emnet under indsprøjtning. 

 At efterfylde emnet så det er 100 % fyldt og fri for sugninger og spændinger. 

 At fylde emnet med 400 bar specifikt tryk. 

 

17.  Hvad sker der med emnerne hvis vi ikke har nogen restpude. 

 Emnerne bliver gode nok bare de er fyldte. 

 Vi kan ikke holde eftertrykket og emnerne bliver underfyldte. 

 Der kommer fugt i emnerne . 

 

18. Hvor høj skal doseringshastigheden være ? 

 Altid 100 %. 

 Skal afpasses efter materialet, og således at vi er færdige med at dosere 1 sekund før  

   formen åbner 

 Så vi er færdige 10 sekunder før formen åbner. 

 

19. Hvad måler man snekkeperiferihastigheden i ? 

 I km/t, mm/t & km/min. 

 I g/ 10 min, kg/10 min og i mg/min. 

 I m/sek, m/min & i mm/min. 

 

20. Hvorfor bruger man dekompression ? 

 Hvis eftertrykket har været over 650 bar specifikt tryk. 

 For at aflaste det tryk man har skabt med modtrykket under doseringen. 

 For at undgå forbrændinger på emnerne. 
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21. Hvad er tommelfingerregel for køletiden på emner med under 2,5 mm godstykkelse ? 

 Godstykkelse x 2,5. 

 Godstykkelse
2
 x π : 4. 

 Godstykkelse
2
 x 2. 

 

22. Hvad betyder total køletid ? 

 Den tid det tager at dosere op. 

 Tiden fra eftertryk start til  ½ afformning. 

 Tiden fra eftertryk slut til afformning. 

 

23. Formåbningsvejen er det ? 

 En fast vej på 220 mm . 

 En form-/ emneafhængig vej der er forskellig fra form til form. 

 En fast maskinafhængig vej. 

 

24. Hvorfor skal spærreringen være 100 % tæt ? 

 

25. Hvor hurtigt skal formen åbnes ? 

 

26. Hvis maskinen slår fra på formsikring, skal vi så 

 Hæve formsikringstiden. 

 Hæve formsikringstrykket. 

 Smøre og efterse styretappe, og evt. lave en ny indstilling af formsikringen. 

 

27. Når maskinens programindstilling står på halvautomatisk kører maskinen så ? 

 En cyklus hvorefter den står stille ? 

 Den laver hele den ønskede bevægelse. 

 Under halvautomatik sker bevægelserne ved lave tryk og hastigheder. 

 

28. Hvorfor skal vi foretage regelmæssig smøring af formene ? 

 For at se om der skal større udstødere i. 

 For at undgå at skulle lægge indløbet op. 

 For at undgå formhavari. 
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29. Hvilket tryk er som regel det største i sprøjtestøbecyklusen ? 

 

30. Hvad er formsikringen afhængig af ? 

 

31. Nævn 6 almindeligt forekommende termoplast typer med forkortelse samt betydningen af forkor-

telsen. 

 

32. Hvilke to hovedgrupper opdeles termoplast i ? 

 

33. Tegn gasarten Ethylen !  

 

34.  Hvad betyder følgende materialeforkortelser ? 

ASA  =____________________________________ 

PET   =____________________________________ 

PEHD =____________________________________ 

PSU    =____________________________________ 

 

35. Nævn fem amorfe plasttyper. 

 

36. Nævn fem delkrystallinske plasttyper. 

 

37. Tegn monomeren Vinylchlorid ? 

 

38. Densitet opgives i ? 

 gr/cm
3 

 eller kg/m
3 

 I km/t. 

 I g/10 min. 

 

39. Smelte indeks bliver også forkortet som. ? 

 MFI, SMI & MFR. 

 GUP, GIT & WAT. 

 MS, SBS & ABS. 
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40. Nævn to eksempler på polymerisationsprocesser. 

 

Beregning ! 

 

41. Et emne har en volumen på 48,3 cm
3
, og det skal støbes i PA 6 med 50 % glasfibre der har en den-

sitet på 1,52 g/ cm
3
. 

Hvor stor er emnevægten ?      ______________                                    gr. 

Der skal i alt støbes 12500 emner og cyklustiden er på 33,8 sekunder og der er fire emner i formen. 

Hvor meget materiale skal der bruges ?                                                                 kg. 

Emnerne skal være røde så der skal købes noget masterbatch, og vi får oplyst af leverandøren at 

der skal bruges 4 % masterbatch. 

Hvor meget masterbatch skal der købes ?                                                                 kg. 

Hvor meget nyvare skal der købes ?                                                                  kg. 

Hvor mange timer tager produktionen ?                                                            timer. 

 

42. En knæledsmaskine skal køre med en form der kræver 675 KN i lukkekraft. 

Maskinens aktive søjlelængde er 134 cm 

Søjlediameteren er på 50 mm. 

Hvor stort et søjlestræk skal måleuret vise ?                                                              mm 

 

43. Hvad er det specifikke tryk når det hydruliske tryk er på 145 bar og  

omsætningsfaktoren er på 14,6 ? 

____________                                            Bar 

 

44. Hvad er omsætningsfaktoren og hvad er det hydrauliske tryk hvis  

Det specifikke tryk er 2250 bar. 

Sprøjtecylinderen er Ø 95 mm. 

Snekke diameteren er Ø 2,2 cm . 

O-faktor =                                               ___________________________      _______ 

                                                                                                                                     bar. 

  

45. Hvad er doserings volumen når snekken er Ø 35 mm og doseringsvejen er 68 mm ? 

                                                                   __   _                     _____        cm
3
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46. Beregn de to snekkeperiferihastigheder når : 

Snekken er Ø 32 mm og der doseres med 125 Omdrejninger/min.  

                                                                                                   =                         m/min. 

                                                                                                    =                          m/sek. 
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Facitliste. 

 

1.  Det står på materialesækken. 

  Man finder de vejledende tørretemperaturer, samt tider i materialedatabladet. 

  Man tørrer altid alt materiale på 80 C i to timer. 

 

2.  For at undgå at luften bliver indesluttet i lukkecylinderen. 

  For at undgå at der kommer emner i klemme. 

  For at undgå at formen åbner med et brag. 

 

3.  Altid 25 mm inden formen er lukket. 

  Altid 40 mm inden formen er åben. 

  Det afhænger af åbnehastigheder og størrelsen af formen. 

 

4.  Når Formen er halvvejs lukket. 

  Er formafhængig, men normalt når der er noget i formen der går i indgreb. 

  Altid 40 mm inden formen er lukket 

 

5.  2,5 sekund over den faktiske formsikringstid. 

  Altid 5 sekunder længere. 

  Ca. 0,5-1 sekund længere. 

 

6.  Formsikringsnokken. 

  Hydraulisk udstøder tilbage nokken. 

  Dyse fremme / lukke højtryk nokken. 

  Dosering stop nokken. 

 

7.  Udstøder tilbage nokken. 

  Lukke lavt tryk / formsikring start nokke. 

  Eftertryk start 

 

8.  Trykket i køleslangerne.   Trykket i systemet. 

  Trykket foran spærreringen.  Søjlestrækket på måleuret. 
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9.  Trykket i lukkecylinderen.   Trykket i sprøjtecylinderen. 

  Trykket foran spærreringen.  Manometertrykket. 

 

10.  Så hurtigt at der opstår forbrændinger, som vi børster væk. 

  Så hurtigt som muligt, med hensyn til materiale og værktøj. 

  Så langsomt at vi er sikre på at der ikke sker noget med formen. 

 

11.  Så hurtigt som muligt. 

  Når emnet er 98-99 % fyldt. 

  Når det specifikke tryk er på 950 bar.  

 

12.  PEHD med SMI 19.  SAN med SMI 21.  ABS med SMI 22. 

 

13.  Vi kan sætte temperaturen 20 C op. 

  Vi kan lave indløbet større. 

  Vi kan vælge en ABS med SMI 25. 

 

14.  25 mm tykkere end formens opspændingsplade. 

  1-2 mm tykkere end formens opspændingsplade. 

  1-2 cm tykkere end formens opspændingsplade. 

 

15. Det er en dyse der er åben eller lukket på forskellige tidspunkter. 

 

16.  At fylde emnet under indsprøjtning. 

  At efterfylde emnet så det er 100 % fyldt og fri for sugninger og spændinger. 

  At fylde emnet med 400 bar specifikt tryk. 

 

17.  Emnerne bliver gode nok bare de er fyldte. 

  Vi kan ikke holde eftertrykket og emnerne bliver underfyldte. 

  Der kommer fugt i emnerne . 
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18.  Altid 100 %. 

 Skal afpasses efter materialet, og således at vi er færdige med at dosere 1 sekund før formen åb-

ner. 

  Så vi er færdige 10 sekunder før formen åbner. 

 

19.  I km/t, mm/t & km/min. 

  I g/ 10 min, kg/10 min og i mg/min. 

  I m/sek., m/min & i mm/min. 

 

20.  Hvis eftertrykket har været over 650 bar specifikt tryk. 

  For at aflaste det tryk man har skabt med modtrykket under doseringen. 

  For at undgå forbrændinger på emnerne. 

 

21.  Godstykkelse x 2,5. 

  Godstykkelse
2
 x π : 4. 

  Godstykkelse
2
 x 2. 

 

22.  Den tid det tager at dosere op. 

  Tiden fra eftertryk start til  ½ afformning. 

  Tiden fra eftertryk slut til afformning. 

 

23.  En fast vej på 220 mm . 

  En form-/ emneafhængig vej der er forskellig fra form til form. 

  En fast maskinafhængig vej. 

 

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

 

25. Så hurtigt som muligt med hensyn til form og maskine. 

 

26.  Hæve formsikringstiden. 

  Hæve formsikringstrykket. 

  Smøre og efterse styretappe, og evt. lave en ny indstilling af formsikringen. 
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27.  En cyklus hvorefter den står stille. 

  Den laver hele den ønskede bevægelse. 

  Under halvautomatik sker bevægelserne ved lave tryk og hastigheder. 

 

28.  For at se om der skal større udstødere i. 

  For at undgå at skulle lægge indløbet op. 

  For at undgå formhavari. 

 

29. Sprøjtetrykket. 

 

30. Vej, tryk & tid. 

 

31. ABS ( Acrylnitril-Butadien-Styren), PS ( Poly-Styren ), PP ( Poly-Propylen ), PE ( Poly-Ethylen ), 

PA (Poly-Amid ),PVC ( Poly-Vinyl-Chlorid ), POM ( Poly-Oxy-Methylen ), PMMA ( Poly-Methyl-

Meth-Acrylat ) + diverse andre. 

 

32. Amorf og delkrystallinsk termoplast. 

 

33. Tegn gasarten Ethylen ! 

 

 H      H 

 

  C  =  C 

 

  H      H 

 

34. ASA = Acrylester-Styren-Acrylnitril 

 PET   = polyethylenterephthalat 

 PEHD  = PolyEthylen Høj Densitet  

 PSU     = Polysulfon 

 

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

 

36. PA 6, PA 66, PA 12, PP, PE, POM, PBT, PTFE. 
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37. Tegn monomeren Vinylchlorid ? 

                H    H 

 

                C = C  

 

                H    Cl 

 

38.  gr/cm3  eller kg/m3  I km/t.   I g/10 min. 

 

39.  MFI, SMI & MFR. 

  GUP, GIT & WAT. 

  MS, SBS & ABS. 

 

40. Kædepolymerisation, trinvis polymerisation ( polykondensation og poyaddition ) 

 

Beregning ! 

 

 

41. Hvor stor er emnevægten ?      ______________48,3 x 1,52_=__73,42 gr. 

Der skal i alt støbes 12500 emner og cyklustiden er på 33,8 sekunder og der er fire emner i for-

men. 

Hvor meget materiale skal der bruges ? 12500 x 73,42 : 1000 =               917,75 kg. 

Emnerne skal være røde så der skal købes noget masterbatch, og vi får oplyst af leverandøren at 

der skal bruges 4 % masterbatch. 

Hvor meget masterbatch skal der købes ? 4 x 917,75 : 100   =            36,71 kg. 

Hvor meget nyvare skal der købes ?  917,75 – 36,71   = 881,04 kg. 

Hvor mange timer tager produktionen ? 12500 : 4 x 33,8 : 3600 =    29,34 timer. 

 

42. Hvor stort et søjlestræk skal måleuret vise ?   ΔL =675 x 1340 : 50
2
 : 660 =   0,55 mm 

 

43. Spec. Tryk = OF x Bar hydr.   =__14,6 x 145 =____ __  2117 Bar 

 

44. O-faktor =  D
2 

: d
2
  =  95

2
 : 22

2
 =  18,65___________________________      _______ 

 Bar hydraulisk =  bar spec : O-faktor = bar hydr.  =  2250 : 18,65 =         120,64 bar. 
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45. V = D
2
 x π : 4 x h =  3,5

2
 x π : 4 x 6,8 =    65,4 cm

3
 

 

46. Dia. x π x omdrejninger / min. : 1000 = 32 x π x 125 : 1000 =                12,56 m/min. 

 Dia. x π x omdrejninger / min. : 60000 = 32 x π x 125 : 60000 =               0,21 m/sek. 

 


