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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Beregning af tilbud 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Sprøjtestøbning trin II 

 

Henvisning til hjælpemidler: Lommeregner TI-36X II og Formelsamling 

01.02.01 

 

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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Beregne produktionsudgifter ved fremstilling af bestilte emne! 

 

Emnevægt  =  21 gr.  Indløbsvægt  =  3 gr. 

Cyklustid  = 9,6 sek. 

Materialepris  = 12 kr./kg PS Masterbatch  = 300 kr./kg 

Maskinpris  = 500 kr./time Løn  = 175 kr./time 

 

Der arbejdes i 2 holdskift a 8 timer, og kunden aftager alt, hvad der kan produceres på  

1 maskine!  - HVIS prisen er OK!! 

 

Firmaet har 8 maskiner og 2 ansatte pr. skift i 210 arbejdsdage pr. år. 

 

1. Hvor mange emner produceres på et år, på den ene maskine, når der dagligt i alt bruges 

  1 time til opstart og stop? 

2. Hvor stor er materialeforbruget, når der bruges 2 kg materiale til udskud og 20 skud til opstart pr. 

dag.? 

3. Beregn 7% spild af materialet! 

4. Beregn materialeprisen, når der anvendes 2% masterbatch. 

5. Beregn maskinprisen! 

6. Beregn arbejdslønnen! 

7. Beregn produktionsprisen pr. time! 

8. Hvor mange emner kan leveres pr. år? 

9. Beregn produktionsprisen pr. stk! 

10. Hvor meget spares, hvis indløb, opstartskud og spild genbruges? 

 

A. Hvad koster det i produktionstab og reparationsudgifter, hvis en maskinsøjle springer, 

 fordi maskinen skal køre hurtigt og ikke er vedligeholdt ordentligt. 

Søjlen koster 12.000 kr. og der er et døgns ventetid på smeden, og hans arbejde tager 6 timer á 

200 kr? 

 

B. Hvad koster det, hvis cyklustiden forlænges med 0,1 sek., pga. dårlig vedligehold af for-

men.(manglende rengøring og smøring) 

 

C. HVOR MEGET TØR DU FORLANGE PR. EMNE???? 
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Facitliste: 
 

1. 210 dage x 15 timer = 3150 timer x 3600 sek. = 11340000 sek. 

  11340000 sek. : 9,6 sek. cyklustid = 1181250 emner 

 

2. 1181250 emner x 24 gr. skudvægt : 1000  = 28350 kg til produktion 

(2 kg x 210 dage) + (20 skud x 24 gr. x 210 dage : 1000) = 520,8 kg til opstart 

    I alt = 28870,8 kg 

 

3. 28870,8 x 7 %    = 2020,956 kg  

 

4. 98 % Råvare af 28870,8 kg x 12 kr./kg  = 339520,61 kr. 

   2 % masterbatch af 28870,8 kg x 300 kr./kg  = 173224,80 kr. 

     I alt = 512745,41 kr. 

 

5. 210 dage x 16 timer x 500 kr./time   = 1680000 kr. 

 

6. 210 dage x 16 timer x 175 kr./time : 8 maskiner x ansatte = 147000 kr. 

 

7. 1680000 kr. i maskinpris + 147000 kr. i løn + 512745,41 kr. i materialepris 

= 2339745,41 : (210 dage x 16 timer) I alt  = 696,35 kr./time 

 

8. 1181250 emner – 7%    = 1098562 emner 

 

9. (1680000 kr. + 147000 kr. + 512745,41 kr.) : 1098562 = 2,13 kr./stk. 

 

10. Opstart: 20 skud x 24 gr. x 210 dage : 1000  =   100,800 kg 

 Spild:  (fra stk. 3)   = 2020,956 kg 

 Indløb:  1181250 emner x 3 gr. : 1000 = 3543,750 kg 

     I alt = 5665,506 kg 

 

 98% Råvare af 5665,506 kg x 12 kr./kg  =  66626,35 kr. 

   2% Masterbatch af 5665,506 kg x 300 kr./kg  =  33993,04 kr. 

     I alt = 100619,39 kr. 

 

   100619,39 : 1098562 emner = 0,09 kr./stk. spares 

 = 100619,39 kr. pr år spares eller fortjeneste!!!!! 

 

A. Tabt fortjeneste mens maskinen ikke kører = (Ventetid på 16 timer + 6 timer rep.) x (maskinpris 500 kr. + 

(løn 147000 : 3360))   = 11962,50 kr.  

Ny søjle    = 12000,00 kr. 

 Smedens løn (6 timer a 200.-)   =   2400,00 kr. 

     I alt = 26362,50 kr. 

 

B. 1181250 skud x 0,1 sek. : 3600 sek. x (maskinpris 500 kr. + (løn 147000 : 3360)) 

     I alt = 17841,80 kr. 

      pr. 0,1 SEK. 

 

C. Fremstillingsprisen er 2,13 kr. og forlanger du for meget ringer kunden til en anden sprøjtestøber og for-

langer du for lidt, kan du hurtig miste overskuddet, for hvis du for eks. forlængere cyklustiden med 1 sek. 

koster det dig 178418 kr. pr år!! Hvor meget tør du forlange? 


