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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Spørgsmål til 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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Spørgsmål til sprøjtestøbning: 

1. Hvad er vigtigt at kontrollere når man har foretaget en opstilling i en maskine? 

2. Hvorfor anvendes oliekraftpapir? 

3. På maskiner med opstillingsprogram, hvad sker der når det bliver aktiveret? 

4. Hvordan skal maskine og området omkring den være når man overlader maskinen til andre? 

5. Hvad vil du gøre hvis du hører at en maskine arbejder og der kommer uvante lyde fra den? 

6. Hvilke metode til opspænding er langt at foretrække da den er hurtig, god og effektiv direkte 

eller indirekte opspænding? 

7. Hvordan kan man måle den aktuelle lukkekraft? 

8. Beskriv sprøjtestøbeprocessen i hovedtræk 

9. Hvad er et maskinkort? 

10. Hvis man kører med opkværnet materiale hvordan skal dette så tilsættes råvaren? 

11. Hvad er det der åbner en nåleventildyse under indsprøjtning? 

12. Hvis man kører med nåleventildyse er det da nødvendigt at køre med dyseaflastning? 

13. Må man selv gå ind i maskinens styring eller hydraulik og justere systemtrykket? 

14. Hvis ruden i betjeningslågen er væk eller meget defekt, hvad vil du da gøre? 

15. Hvad forstås ved et varmt forkammer? 

16. Hvad skal man være særlig opmærksom på hvis man kører med sammenkoblet udstødersy-

stem? 

17. Hvordan kan gennemføre en opstilling i en maskine der har for stor min. Indbygningshøjde i 

forhold til den form der skal køres med.? 

18. Hvordan opnås massetemperaturen? 

19. Hvordan måles massetemperatur korrekt? 

20. Hvordan kan man få et emne ud af formen hvis det har sat sig fast på kernen? 

21. Hvad skal man gøre hvis man ulykkeligvis kommer til at få varm smelte på en legemsdel? 

22. Hvornår er en maskine klar til at blive ”kørt” ind? 
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Facitliste: 

1. At maskinens sikkerhedssystemer er intakte! 

2. For at beskytte maskinens planer mod rust! 

3. Der sker det at tryk og hastigheder bliver reduceret! 

4. Der skal herske orden og renlighed på og omkring maskinen! 

5. Stoppe maskinen og undersøge hvad der kan være galt og tilkalde nødvendig maskinvedlige-

hold! 

6. Direkte opspænding! 

7. Ved at anvende et måleur monteret på en af søjlerne! 

8. Indsprøjtning, eftertryk, afformning! 

9. Et kort som indeholder tekniske specifikationer for en maskine! 

10. Efter råvareleverandørens forskrifter! 

11. Sprøjtetrykket! 

12. Nej! 

13. Nej under ingen omstændigheder! 

14. Stoppe maskinen og udbedre skaden så der under kørsel ikke kan blive stukket en hånd ind til 

formens arbejdsområde! 

15. Ved et varmt forkammer forstås en ”prop” som sidder i den forreste plade op mod dysen hvor 

yderskallen er størknet og indvendig er materialet stadig flydende! 

16. Opmåling , montage og afprøvning! 

17. Ved at indskyde løse bagplader, men sikre sig at der bliver lavet en sikkerhedsmæssig forsvar-

lig opspænding! 

18. Som et resultat af mekanisk og elektrisk energi (cylindertemperatur, modtryk, snekkerotation)! 

19. Ved at maskinen har kørt til den er processtabil, der sprøjtes materiale ud i en isoleret kop og 

termoføleren føres langsomt rundt i smelten til temperaturen ikke mere stiger! 

20. Ved hjælp af værktøj der er mere blød end det formen er lavet af(messing, kobber)! 

21. Afkøle med vand til der ikke mere er smerter! 

22. Når formen er stillet korrekt op på alle måder og maskinen har kørt til den er processtabil.! 


