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Opgavens art:  Teoriopgave 

 

Opgaveformulering:  Teoretisk forståelse for indkøring 

 

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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Teoretisk forståelse for indkøring  
 

1. Hvorfor anbefales det i en systematisk indkøring, at smeltetemperaturen indstilles på den lave-

ste værdi.? 

2. Hvorfor skal der startes med den laveste værdi for værktøjstemperaturen? 

3. Er det hensigtsmæssigt at starte indkøring med højeste sprøjtehastighed? 

4. Forklar hvorfor sprøjtetrykket skal være indstillet til maksimum under indkøring. 

5. Kan man med fordel anvende forsinket opsnekning under indkøring, hvis ja forklar hvorfor 

6. Beskriv fyldeskudsserien i 4 punkter 

7. Hvad er formålet med en fyldeskudsserie? 

8. Hvad er det for nogle data der skal opsamles hvis der skal laves en genindkøring på en anden 

maskine hvor nogle data er absolut nødvendige? 

9. Hvordan laver man en eftertryksserie? 

10. Hvad er formålet med en eftertryksserie? 

11. Hvad dækker udtrykket forseglingsserie over ? 

12. Hvilke kriterier er der for valg af eftertryk? 

13. Hvad er formålet med at lave en restkøletidsserie? 

14. Hvad er væsentlig for at sikre kvaliteten af indkøringen? 

15. Hvordan udføres restkøletidsminimering ? 

16. Hvordan vælges omkoblingspunkt til eftertryk ? 

17. Hvor stor bør puden være efter endt indkøring? 

18. Hvordan kan man regulere puden hvis den er for stor? 

19. Hvordan bør sprøjtetrykket være justeret efter endt indkøring 

20. Hvad forstås med begrebet procesbalance? 

21. Hvis man anvender profileret eftertryk, hvorledes bør det da være indstillet? 

22. Hvor lille en restpude kan accepteres ? 

23. Hvis det efter endt indkøring viser sig at massetemperaturen er for høj, hvad skal der da foreta-

ges? 
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Facitliste: 

1. Det er for at sikre en så lav cyklustid som muligt! 

2. Også her er det medvirkende til så kort en køletid som muligt og dermed også så kort cyklustid 

som muligt! 

3. Det er ikke hensigtsmæssigt at starte med højeste sprøjtehastighed, da der kan være svage ste-

der i formen, eller svage kerner! 

4. For at kunne opnå maksimal udnyttelse af sprøjtehastigheden er det nødvendigt at have max 

udbud af tryk til rådighed! 

5. Ja det er en fordel at anvende forsinket opsnekning under indkøring, da der ved mellemstore og 

store indløbssystemer, samt varmkanal er risiko for at der kan ekstruderes materiale ind i for-

men under opsnekning, pga. modtrykket og dermed give et forkert billede af fyldeforløbet! 

6. 1. Doseringen er indstillet lavt i forhold til emnevolumen, og øges trinvist til formen er fyldt 95 

%. 

2. Der startes med f.eks. 10 % fyldning som derefter gennem 5 til 10 trin øges til 95 %  3. rest-

puden må være valgt således at der er pude nok til efterfyldning under eftertryksserien  4. dose-

ringen øges nu til 98 % formfyldning ved at øge doseringsvejen eller ved at flytte omkoblings-

punktet, til den korrekte 98 % visuel fyldning opnås! 

7. Formålet med fyldeskudsserien er at undgå at fylde formen med så højt et tryk at der kan opstå 

skade på formen! 

8. De data der er nødvendige i forbindelse med en genindkøring i en anden maskine er parametre 

som omkoblingspunktet, restpude, sprøjtetrykkets er-værdi, eftertrykkets er-værdi formtempe-

ratur, massetemperatur, eftertryksseriens emnevægt! 

9. udførelse af eftertryksserie man sætter rigelig eftertrykstid på, øger eftertrykket til emnerne er 

uden sugninger og finner og sænker eftertrykstiden til emnevægten akkurat falder! 

10. Formålet med eftertryksserien er at fastlægge værdien for eftertrykket så der er færrest mulige 

spændinger i det færdige emne! 

11. Forseglingsserie dækker over den tid det tager for punktet ind i emnet at størkne så der ikke 

mere kan efterfyldes i emnet! 

12. Råvareleverandørens oplysninger og anbefalinger, laveste acceptable eftertryk i forhold til in-

dre spændinger, at de overholder mål og tolerancer og at der er taget højde for materialets ef-

tersvind! 

13. Formålet med restkøletidsserien er at fastlægge den kortest mulige tid hvor emnet til stadighed 

er formstabilt, og dermed også til opnåelse af kortest cyklustid!   



   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 62-43 
 

 

62-43 Teoretisk forståelse for indkøring.docNavn: ____________________________________________ Side 4 af 4 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

14. Kvaliteten af indkøringen kan vurderes udfra hvor stabil maskinen og formen er til at reprodu-

cere sin proces dvs. hvor god maskinen er til at gentage sig selv og lave ens emner fra skud til 

skud, samt at maskinen er optimeret til maksimal udnyttelse, ud fra materiale, form og ekstra 

udstyr! 

15. Restkøletiden nedsættes med et sekund af gangen til maksimal afformningstemperatur for ma-

terialet er opnået! 

16. Omkoblingspunktet vælges ud fra skudstørrelse, indløbssystem samt materialetype! 

17. Efter endt indkøring bør restpuden andrage ca. 2-4 mm.! 

18. Ved at flytte både omkoblingspunkt og dosering slutpunkt lige mange mm. Frem! 

19. Efter endt indkøring bør sprøjtetrykket justeres ned så det ligger ca. 15-20 % over det aktuelle 

trykforbrug! 

20. Ved procesbalance forstås at maskinen har opnået drifttemperaturer overalt både i smelte, form, 

samt hydraulikolie og dermed har mulighed for at gentage sin proces med stor nøjagtighed! 

21. Hvis man anvender profileret eftertryk bør det altid justeres faldende! 

22. Den mindste restpude der kan accepteres er 2 mm.! 

23. Man sænker temperaturen på alle varmezoner og begynder forfra med fyldeskudsserie efter-

tryksserie og restkøletidsminimering! 

 

                                               

 

 


