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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Besvar spørgsmål til sprøjtestøbning generelt 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Indkører trin 1 

 

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 generelt 
 

 

1. Hvad sker der hvis dysen ikke centrerer korrekt? 

2. Hvad betyder ordet reologi? 

3. Ud fra hvilke faktorer beregnes specifik volumen? 

4. hvilke 3 slags sprøjtestøbevirksomheder findes der? 

5. Hvilke 4 punkter er grundlæggende for at kunne sikre kvaliteten af en indkøring? 

6. Hvad er forskellen på kvalitetskontrol og kvalitetsstyring? 

7. Hvad er forskellen på formbundne og ikke formbundne mål? 

8. Hvad er formålet med fyldeskudsserien? 

9. Hvad kan være årsag til uens fyldning? 

10. Hvilke tider indeholder restkøletiden? 

11. Hvorfor har varmeformbestandighedstemperaturer ISO R 75 2 områderne A og B? 

12. Hvad giver en sikker viden om produktionens stabilitet? 

13. Hvilke værdier operer normalfordelingskurven med? 

14. Hvilken emnefejl opstår der hvis der er fristråleeffekt? 

15. Hvad er den laveste anbefalede indstillingsværdi på cylinderen for PE-HD? 

16. Hvilke dysetype anbefales til forarbejdning af PA 6.6? 

17. Hvis formen er utæt for vand der hvor emnet bliver støbt hvilken emnefejl kan det give? 

18. Er der nogen grænse for hvor mange mm dekompression der må indstilles på maskinen? 

19. Findes der andre metoder til omkobling til eftertryk end vejafhængig? 

20. Hvad skal der udføres efter endt indkøring? 
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Facitliste: 

1. Der vil opstå for stort tryktab mellem de 2 huller og forårsage dysekage! 

2. Læren om og studiet af flydende stoffers opførsel ved mekaniske påvirkninger! 

3. Vægt  = volumen * massefylde 

4. Virksomheder der kun har egenproduktion. Virksomheder der udelukkende er underleverandør 

. virksomheder der er en blanding af de foregående! 

5. 1 en god planlægning 2 en god orden 3 en god systematik og disiplin  4. en udførlig og grundig 

dokumentation! 

6. ved en kvalitetskontrol forstås at man sorterer og omproducerer sig til en kvalitet 

7. Det formbundne mål kan ikke svinde frit omkring kernen under køletiden. Det ikke formbund-

ne mål kan frit svinde i formen under køletiden! 

8. Formålet med fyldeskudsserien er at fylde formen relativt trykløst så der ikke sker skade på 

formen! 

9. Uens fyldning kan opstå som følge af indløbsporte ikke er afbalancerede især ved fleremne-

forme! 

10. Restkøletiden indeholder både køletid og eftertrykstid! 

11. metode A er for amorfe materialer  metode B er for krystallinske materialer! 

12. Overvågning af skudvolumen! 

13. Standardafvigelsen S og middelværdien  

14. Overfladefejl ”orm”! 

15. 190c  230c  210c  200c. 

16. Nålelukkedyse! 

17. “Blister”, sølvstriber! 

18. Alt ud over 4 mm giver stor risiko for at der kommer blister på emnerne! 

19. Tidsafhængig,  Trykafhængig, Formtrykafhængig! 

20. Efter endt indkøring skal der laves grundig dokumentation af indkøringsforløbet! 


