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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Matr. valg og forkalkulation ”Halvmåne” Dacola 1 

 

Fagområde:   Termoformning 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Efter termoformning trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler: Termoformmaskine og værktøj, lommeregner, 

datablade til materialevalg. 

 

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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Opgaven. 
 

Før du begynder på opgaven, bør du læse hele opgaven igennem. (Dog kun frem til facit-

listen). 

Er der noget du ikke forstår eller mangler i. flg. opgavelisten på forsiden, skal du kontak-

te den underviser der har udleveret opgaven. 

 

Denne opgave er opbygget således, at maskine og form/værktøj er valgt på forhånd.  

Denne type opgave skal kun vælges, hvis det er lige meget hvilken maskine og form/værktøj, der skal 

arbejdes med.  

 

 

Valg af maskine :  Maskine nr. 1  ”DACOLA” 

 

Valg af form/værktøj :  Forhindring til minigolfbane  ”Halvmåne” 

  

 

Husk: Dette er en teori-opgave. 
 

 

Materiale valg. 

 

Før du fortsætter på opgaven er det nødvendigt at foretage et materialevalg.  

 

 

 

Husk: Det er ikke en produktion der skal køres, men kun en  

indkøring af den aktuelle form.  

 

 

Der er opstillet følgende krav til materialet : 

 

Krav til materialet. 

Mekaniske egenskaber v/23º C. Normer Enheder Værdier 

Trækstyrke v. flydning DIN 53455 N/mm² Min 30 

Brudforlængelse DIN 53455 % Over 10 

Slagstyrke DIN 53455 Kj/m² Intet brud 

Termisk udvidelseskoefficient VDE 0304/1 mm/mº C Max. 0,1 

Max. anvendelsestemperatur  º C Over 50º C. 

Vægtfylde DIN 53479 gr/cm³ Over 1,3 

Gennemsnits- godstykkelse  

på færdig emne 

 mm Ca. 1 – 1,5 mm. 

Farve   Valgfri 
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Materialevalget er :   _______________________ 

 

Godstykkelsen på pladerne : _______________________mm. 

 

Farven på pladerne :   _______________________ 

 

Pladestørrelse til maskine :  250 x 250 mm. 

 

 

Før du begynder på opgaven, må du gerne gå på værkstedet og se på den aktuelle maskine og den valg-

te form, dernæst skal du udfylde forkalkulationen. 
 

 

Maskinen skal køre så optimalt som det er muligt, for at produktionen er rentabel. Der må ligeledes 

kun kalkuleres med 1 medarbejder til at passe maskinen under drift. Hvis maskinpasseren kan passe 

flere maskiner på samme tid, er dette OK. Dette skulle gerne gøre det færdige emne billigere, men det-

te valg er op til dig. 

 

 

For at du kan lave dine kalkulationer er det nødvendig med priser på de forskellige maskiner m.m. 

 

 

Følgende priser skal du anvende til forkalkulation: 
 

 Termoformmaskine :  110,00 Kr./time 

 Horisontalsav :   40,00 Kr./time 

 Vertikalsav :     40,00 Kr./time 

 Fortørringsovn :   50,00 Kr./time 

 Materiale pris :   55,00 Kr./Kg. 

Arbejdsløn :   120,00 Kr./time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forkalkulation næste side.
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Forkalkulation: 

 

Følgende værdier er anslåede (gættede) 

 

 Plade type :   __________ 

Pladens godstykkelse :  __________mm. 

 Pladestørrelse til maskine :  __________mm. 

 Pladens vægt :  __________gr. 

 Emnets vægt :  __________gr. 

 Vægt på spild :  __________gr. 

 Spild % :   __________% 

 Montering af form/værktøj  

og klargøring af maskine:  __________min. 

 Afmontering af form/værktøj 

og oprydning på og ved maskine : __________min. 

 Opvarmnings tid :  __________sek. 

 Køle tid :   __________sek. 

 Efterbearbejdningstid :  __________sek. 

 Pris/stk. af emnet ved max. 10 stk. : __________Kr. 

 Pris/stk. af emnet ved 1000 stk. : __________Kr. 

 
 

Beregn trækningsforholdet. 

 

 Trækningsforhold på langs :  _____________ 

 Trækningsforhold på tværs :  _____________ 

 Det samlede trækningsforhold :  _____________ 

 

 Lav dine udregninger her: 
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Tegn en skitse af emnet (set fra oven) og dets placering på formbordet, samt noter de vigtigste mål på 

skitsen. 

Vedr. mål er det længde, bredde, højde og godstykkelsen hvor den ændrer sig væsentlig fra pladens 

oprindelige tykkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facitliste næste side.
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Facitliste. 
 

Efterkalkulation: 

 

Følgende værdier er de aktuelle fra produktionen. 

 

 Plade type :   PVC 

Pladens godstykkelse :  2 mm. 

 Pladestørrelse til maskine :  250 x 250 mm. 

 Pladens vægt :  180 gr. 

 

 Emnets vægt :  44 gr. 

 Vægt på spild :  136 gr. 

 Spild % :   75,6 % 

 Montering af form/værktøj  

og klargøring af maskine:  30 min. 

 Afmontering af form/værktøj 

og oprydning på og ved maskine : 10 min. 

 Opvarmnings tid :  100 sek. 

 Køle tid :   60 sek. 

 Efterbearbejdningstid :  50 sek. 

 Pris/stk. af emnet ved max. 10 stk. : __________Kr. 

 Pris/stk. af emnet ved 1000 stk. : __________Kr. 

 


