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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Produktionsberegning 

 

Fagområde:   Sprøjtestøbning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Indkøring af sprøjtestøbemaskiner trin I 

 

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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Produktionsberegning af æske 
 

 Indløb 

 

 

 

 

 

Der skal fremstille 900500 stk. emner i et to styks værktøj som vist på figuren, med indløb mellem 

æskerne og figuren er set fra indløbssiden, og modsatte side er æskens åbning. 

 

 

Emneoplysninger: 

Æsken har målene længde = 115 mm, bredde = 62 mm, højde = 33 mm 

Indløb har målene længde = 48 mm og diameter = ø12 mm 

 

Emnets flydevej  =  Emnets flydevejen er indtegnet på figuren 

Indløbets flydevej  =  ½ indløbslængde 

Godstykkelse  = 1,8 mm 

 

Materialeoplysninger: 
SB, som forarbejdes ved middel smelte- og afformningstemp., samt min. værktøjstemperatur. 

Blå masterbatch koster 145 kr./kg 

 

Maskinoplysninger: 
Maskinpris   =  325 kr./time 

Maskinens maksimale lukkekraft =  350 kN 

Maksimal indsprøjtningskapacitet =    64,9 cm
3
/sek. 

Plastificeringskapacitet  =    15 gr/sek. 

Maksimal snekkeomdrejninger =   290 o/min. 

Cylinderdiameter  =     35 mm 

Snekke L/D forhold  =     18 

Maksimal dosering  =   140 mm 

 

 

Procesoplysninger: 

Cyklustiden   = Så hurtig som maskinens ydelse tillader det! 

Maskintid   = 3,4 sek. 

Opstillingstid  = 1,50 time 

Ren- og indkøringstid  = 3,75 timer 

Materialeforbrug til ren- og indkøring =    19 kg plast 

Vedligeholdelse af processen =    5 % af produktionstiden 

Masterbatch tilsætning  =    1,7 % 

Spild   =    7,3 % 

Timeløn ved opstilling/indkøring/vedligehold = 170 kr./time og produktion = 25 kr./time 
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Når forkalkulation er udregnet og værdierne er indskrevet i skemaet herunder, henvises til side 7 hvor 

efterkalkulerede værdier står skrevet, herefter forsætter opgaven og facitlisten udleveres efter afsluttet 

opgave, dog tidligst efter 2 time. 

 

Forkalkulation  

Beregnet specifik eftertryk i bar  

Emnets lukkekraftbehov kN  

Vurderet cyklustid i sek.  

Flydevejen i cm  

Skudvægt i gr.  

Indløbs procent  

Projiceret areal i cm
2
  

Beregnet dosering i mm  

Beregnet total materialeforbrug i kg  

Beregnet SB råvareforbrug i kg  

Beregnet Blå masterbatch i kg  

Beregnet indløbs %  

Vurderet tidsforbrug til opstilling og ind-

køring, samt evt. justeringer og rep. 

 

Beregnet stk. pris  

Beregnet stk. pris ved genbrug af indløb 

og spildemner 

 

 
Bemærkninger: 

 

 

 

 

 

 

 
Hjælpeskema næste side 
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Hjælpeskema 

Skudvolumen: 
 

Emnevægt i gr.: ____________ Indløbsvægt i gr.: _______________ 

 

Skudvægt i gr.:    _______________ 

 

Densitet i g/cm
3
    _______________ 

 

Skudvolumen i cm
3
:    _______________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Flydevej:     _______________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projiceret areal i cm
2
: 

 

Skyggeareal af det der ses fra indløbssiden 

 

Antal emner i formen:    _______________ 

 

Emneareal i cm
2
:    _______________ 

 

Indløbsareal i cm
2
:    _______________ 

 

Projiceret areal i cm
2
:    _______________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Min. specifikt eftertryk: 
 

Godstykkelse i mm: _____ Godstykkelsesfaktor (fs): _______ Flydevej: _______ 

 

Specifikt middel eftertryk i bar (mindst 120 bar):  _______________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lukkekraftbehov: 
 

Projiceret areal: _________ Min. specifikt eftertryk: _______________ 

 

Flydetalsfaktor: _________ Lukkekraftbehov i kN: _______________ 
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Køletiden (totalkøletid): 
 

Godstykkelse i mm: ________ Køletiden i sek.: _______________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Eftertrykstiden: 
 

Godstykkelse i mm: ________ Eftertrykstiden i sek.: _______________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Restkøletiden: 
 

Restkøletiden i sek.:    _______________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plastificeringstiden: 
 

Plastificeringskapacitet i gr/sek.:   _______________ 

 

Plastificeringstiden i sek.:    _______________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Indsprøjtningstiden: 
 

Maksimal indsprøjtningskapacitet i cm
3
/sek.:  _______________ 

 

Indsprøjtningstiden i sek.:    _______________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cyklustiden delt i %: 
 

1. Formlukketid:  sek.    % 

2. Sprøjtestøbeenhed frem:  sek.    % 

3. Indsprøjtningstid:  sek.    % 

4. Eftertrykstid:  sek.    % 

5. Restkøletid:  sek.    % 

6. Formåbnetid:  sek.    % 

7. Udstødningstid:  sek.    % 

8. Pausetid:   sek.    % 

Vurderet cyklustid:  sek.                       % 

 

 



   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 62-44 
 

 

62-44 Produktionsberegning.doc Navn: ____________________________________________ Side 6 af 9 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

Specifikt dosering: 
 

Snekkediameter i cm: _________ Specifikt dosering i g/cm: _______________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beregnet dosering: 
 

Skudvægt:  _________ Specifikt dosering: _______________ 

 

Doseringsvej i cm: __________ Doseringsvej i mm:  _______________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Materialeforbrug: 
 

Antal emner pr. skud: ____________ Ønsket antal emner: _______________ 

 

Skudvægt:     _______________ 

 

Direkte materialeforbrug i kg:   _______________ 

 

Spild i kg:     _______________ 

 

Vurderet til indkøring/opstilling i kg:   _______________ 

 

Total materialeforbrug:    _______________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Materialefordeling: 
 

Plastråvareforbrug i %: ______ og kg:  _______________ 

 

Masterbatch i %: ______ og kg:  _______________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indløbs %: 
 

Skudvægt i gr.:    _______________ 

 

Indløbsvægt i gr.:    _______________ 

 

Indløbs %:     _______________ 
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Total tidsforbrug: 
 

Ordre størrelse:    _________ Spild antal: _______ Cyklustid: _______              

 

Tid til opstilling:   ____   ___ Tid til ind- og renkøring, justeringer og evt. rep.: ____   _ 

 

Direkte produktionstid:    _______________ 

 

Spild tid:     _______________ 

 

Total tidsforbrug i timer:    _______________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beregnet stk. pris: 
 

Råvareforbrug: _________ kg x  _________ kr/kg = ______________ 

 

MB-forbrug:  _________ kg x  _________ kr/kg = ______________ 

 

Maskinforbrug: _________ timer x  _________ kr/time = _ ___________ 

 

Løn ved produktion: _________ timer x  _________ kr/time = _____________ 

 

Løn ved opstilling/ind- og renkøring/justering/evt. rep. 

  _________ timer x  _________ kr/time = _____________ 

 

Total omkostninger:  _______________ 

Ordre størrelse:  _______________ = kostpris pr/stk. _________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beregnet stk. pris ved genbrug af indløb og spildemner: 
 

Råvareforbrug: _________ kg x  _________ kr/kg = ______________ 

 

MB-forbrug:  _________ kg x  _________ kr/kg = ______________ 

 

Materialeomkostninger: _____________ 

 

Indløb og spild % _________- materialeomkostninger = _____________ 

 

Maskinforbrug: _________ timer x  _________ kr/time = ____________ 

Løn ved produktion: _________ timer x  _________ kr/time = ____________ 

 

Løn ved opstilling/ind- og renkøring/justering/evt. rep. 

  _________ timer x  _________ kr/time = ___________ 

 

Total omkostninger:  _______________ 

Ordre størrelse:  _______________ = kostpris pr/stk. __________ 
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Efterkalkulerede værdier til opgaven 
 

Konstateret specifik eftertryk i bar  150 bar 

 

Konstateret lukkekraftbehov i kN  400 kN 

 

Konstateret dosering i mm     81 mm 

 

Konstateret emnevægt i gr.   31,871 gr. 

 

Konstateret indløbsvægt i gr.    5,610 gr. 

 

Konstateret spild i %      5,1 % 

 

Køletiden       5,9 sek. 

 

Køletiden hæves pga. at plastificeringstiden ikke kan overholdes! 

 

 

Efterkalkulation  

Konstateret specifik eftertryk i bar  

Konstateret emnets lukkekraftbehov kN  

Konstateret cyklustid i sek.  

Flydevejen i cm  

Konstateret skudvægt i gr.  

Indløbs procent  

Projiceret areal i cm
2
  

Konstateret dosering i mm  

Beregnet total materialeforbrug i kg  

Beregnet SB råvareforbrug i kg  

Beregnet Blå masterbatch i kg  

Beregnet indløbs %  

Konstateret tidsforbrug til opstilling og 

indkøring, samt evt. justeringer og rep. 

 

Beregnet stk. pris  

Beregnet stk. pris ved genbrug af indløb 

og spildemner 
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Facitliste: 
 

Forkalkulation   Efterkalkulation 

Beregnet specifik eftertryk i bar 129 

 

150 Konstateret specifik eftertryk i bar 

Emnets lukkekraftbehov i kN 268 400 Konstateret lukkekraftbehov i kN 

Vurderet cyklustid i sek. 9,05 13,71 Konstateret cyklustid i sek. 

Flydevejen i cm 14,3 14,3 Flydevejen i cm 

Skudvægt i gr. 73,552 69,352 Konstateret skudvægt i gr. 

Indløbs procent 7,7 8,1 Indløbs procent 

Projiceret areal i cm
2
 148,36 148,36 Projiceret areal i cm

2
 

Beregnet dosering i mm 86 81 Konstateret dosering i mm 

Beregnet total materialeforbrug i kg 35553 32844 Beregnet total materialeforbrug i kg 

Beregnet SB råvareforbrug i kg 34949 32352 Beregnet SB råvareforbrug i kg 

Beregnet Blå masterbatch i kg 604,41 492,66 Beregnet Blå masterbatch i kg 

Vurderet tidsforbrug til opstilling og 

indkøring, samt 5% til vedligehold 

61,84 91,24 Konstateret tidsforbrug til opstilling 

og indkøring, samt 5% til vedligehold 

Beregnet stk. pris i kr. 1,07 1,26 Beregnet stk. pris i kr. 

Beregnet stk. pris ved genbrug af 

indløb og spildemner 

0,98 1,19 Beregnet stk. pris ved genbrug af ind-

løb og spildemner 

 


