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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Besvar spørgsmål vedr. generel viden om sprøjtestøbning 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Sprøjtestøbning trin 2 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Udleverede kompendier og Plastteknologi 

 

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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Besvar spørgsmålene vedr. generel viden om sprøjtestøbning 

1. Hvilke 2 hovedtyper er der af sprøjtestøbemaskiner? 

2. Har man nogensinde udført sprøjtestøbemaskinens bevægelser ved håndkraft? 

3. Hvad forskel er der på en stempelsprøjtestøbemaskine og en moderne maskine? 

4. Hvilken forskel er der på en styret og en reguleret maskine? 

5. Hvilke fordele er der ved fuldelektriske maskiner? 

6. Nævn 3 almindelige daglige benævnelser for en snekke! 

7. Hvilke brugbare og mulige doseringsveje er der udtrykt i D 

8. Hvornår bør man få mistanke om at spærreringen er slidt eller defekt? 

9. Hvordan skal beslaghældningen være ved en opstilling af form? 

10. Hvad kan være årsag til at der skal bruges større lukkekraft end det beregnede? 

11. Hvad indgår som daglig vedligeholdelse af en sprøjtestøbemaskine efter battenfelds vurdering? 

12. Hvordan påvirker formtemperaturen svindet? 

13. Hvad forstås ved ”kast” 

14. Hvilket parameter kan man påvirke overfladeglansen med? 

15. Hvilke definitioner er der på svind? 

16. Hvorfor har en sprøjtestøbt kasses sider tendens til at blive skæve indadtil? 

17. Hvad forstås ved ”den viskose sjæl”? 

18. Hvad er ”klinketræk”? 

19. Hvad er kernetræk? 

20. Hvad dækker begreberne hot-runner heiz-kanal over? 

21. Hvorfor kan det tage lang tid at skifte farve på en maskine når der er varkanalsystem i formen? 

22. Hvad kan man bruge programmet tørcyklus til? 

23. Nævn kort punkterne i en cyklus f. eks i 9 punkter 
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Facitliste: 

1. De 2 hovedtyper af sprøjtestøbemaskiner er fyldhydrauliske og knæledsmaskiner! 

2. ja, man har tilbage i 50-erne udført både lukning og indsprøjtning med håndkraft! 

3. Forskellen på en stempelsprøjtestøbemaskine og en mere moderne maskine er måden hvorpå 

der bliver plastificeret, på en moderne maskine er der en snekke i cylinderen til forskel fra et 

stempel! 

4. En styret maskine kan udføre den værdi den er indstillet til hvor en reguleret maskine selv kan 

gå ind og kompensere for f.eks. tryk og hastighed! 

5. fordelene ved en fuldelektrisk maskine er energibesparelse, støjsvag, mere renlig! 

6. Trezonesnekke, universalsnekke, standardsnekke! 

7. 1D til 3D er optimalt område, mindre end 1D er ikke acceptabelt større end 4D er ikke accepta-

belt! 

8. Når maskinen ikke kan holde sig indenfor tolerancerne på puden! 

9. Der skal være 1 til   1/5 mm forskel fra yderkant af beslaget til der hvor beslaget ligger an på 

formopspændingspladen! 

10. Hvis formens lukkeflader er slidte eller beskadiget! 

11. Daglig vedligeholdelse som battenfeld anbefaler det  Kontrol af alle nødstopkredse, afprøvning 

af sikkerhedsfunktioner, alle smøresteder tjekkes for nødvendig smøring, renholdelse af sprøj-

testøbemaskinen og området omkring den, kontrol af olietemperatur, kontrol af om der er 

tragtmagnet i og kontrol af om logbogen er til stede og korrekt ført for hvert skift! 

12. Des højere temperaturen er des større vil svindet på emnet blive! 

13. Kast er det samme som vridning og er forårsaget af ujævn temperatur på formoverfladen! 

14. Formoverfladetemperaturen kan påvirke overfladeglansen jo højere temperatur jo mere glans! 

15. Størkningssvind, eftersvind, totalsvind, svindprocent, lagringssvind! 

16. Kassens sider vil blive skæv indadtil fordi at kernetemperaturen er for høj! 

17. Ved den viskose sjæl forstås det flydende plast, som under en støbning er omgivet af en mere 

eller mindre størknet plastskal af afkølet plast! 

18. Klinketræk er et system der anvendes på 3- pladeforme for at skille indløb og emner via en 

mellemplade! 

19. Kernetræk er hvor man trækker en kerne ud af emnet inden afformning! 
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20. Begreberne dækker over varmkanalforme hvor indløbssystemet bliver holdt flydende af elek-

trisk opvarmede stave eller varmelegemer! 

21. Det kan tage lang tid at skifte farve i et varmkanalsystem fordi der sætter sig et lag plast på 

varmelegemerne som kun langsomt rives af skud efter skud! 

22. Programmet tørcyklus er udviklet for at kunne fejlfinde på en maskine uden at der behøver er 

være en form i samt materiale! 

23. 1. formlukke 2. dyse frem. 3 indsprøjtning. 4 eftertryk. 5 køletid. 6 dyseaflastning. 7 form åbne. 

8 udstødning 9. Pausetid! 

 


