
 

   

I et samarbejde mellem og 

Alt inden for plast og plastværktøj 

På Unika får du mulighed for at opleve, på hvilke måder alle de små og store plastikdimser, du 

møder i din hverdag, rent faktisk bliver lavet. Du finder også ud af, hvordan man laver værktøjet til 

at arbejde med plastik, inklusive forme til støbning, presse- og standseværktøjer. Du møder en 

højmoderne maskinpark, som gør at plastikemnerne bliver lavet med helt utrolig fart og præcision. 

 

Forberedelse 

• Læs om Unika og hvad de laver på deres hjemmeside http://unika.dk/om-unika/  

• Læs om Unikas nye overfladescanner og dens anvendelsesmuligheder. Overvej selv, hvad 

I ville gøre, hvis I havde en sådan maskine, der kunne scanne og printe hvad som helst i 

plast. http://unika.dk/case-posts/maalemaskine-3d/  

• Overvej hvordan et værktøj til at støbe, presse eller standse plastik ser ud. Hvad skal 

værktøjet kunne holde til? 

• Flydende plast sprøjtes ind i en støbeform med 3000 bars tryk. Undersøg, hvor mange 

elefanter der skal til at lave den slags pres/tryk, og få en ide om kræfterne som er på spil. 

• Klassen kan med fordel arbejde med de forskellige plasttyper inden besøget. Hvilke fordele 

og ulemper findes der ved de forskellige typer? 
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I et samarbejde mellem og 

Program for dagen 

Virksomheden består af 2 adskilte afdelinger; plast- og værktøjsafdelingen. Eleverne deles i 2x2 

hold som skiftes til at besøge de to afdelinger. 

Tidspunkt Aktiviteter  

09.00 Fælles intro 

09.10 Eleverne deles i 2x2 hold og fordeles på de to afdelinger 

 Hold 1 Hold 2 

09.10 Rundvisning på plastafdelingen  Rundvisning på værktøjsafdelingen 

09.35 Gennemgang af maskinens og 

robottens virke ved plaststøbning 

Værktøjsfabrikation 

10.00 Vinge produktion Værktøjsassembly 

10.15 De to hold bytter afdeling og pause 

10.30 Rundvisning på værktøjsafdelingen Rundvisning på plastafdelingen  

10.55 Værktøjsfabrikation Gennemgang af maskinens og 

robottens virke ved plaststøbning 

11.20 Værktøjsassembly Vinge produktion 

11.35 Fælles værksted: 3D scanner 

11.50 Evaluering og tak for i dag 

  



 

   

I et samarbejde mellem og 

Aktiviteter 

Værksted Aktivitet  

 Plastafdelingen 

 

Fræser 

afdelingen 

 

Her ses fræseren færdiggøre indsatserne til vinger. 

Vinge 

produktion 

Her ser I, hvordan man udarbejder en vinge med plaststøbning. Du kommer 

også til at møde en uddannet plastmager. 

 Værktøjsafdelingen 

 

Værktøjs 

fabrikation 

Sådan laver man et værktøj.  

Mød værktøjskonstruktøren, som laver tegninger til værktøj og bestiller 

materialerne til at lave dem af.  

Mød værktøjsmageren, som laver programmerne til de maskiner, der fræser 

værktøjets dele ud. 

Værktøjs- 

assembly 

Prøv at adskille og samle et værktøj. Mød verdens bedste værktøjsmager og 

find ud af, hvordan et værktøj virker. 

 

3D-scanner 

Oplev en 3D-scanner, der kan scanne ethvert emne med utrolig præcision. 

Scanneren bruges til at tjekke, om de færdige plastprodukter er præcise ift. det, 

der er lovet. Den kan også bruges til at lave reverse engeneering på fx et ældre 

emne, som kunden gerne vil have lavet, men ikke har tegningerne på.  

 

Praktisk information 

• Tid: Tirsdag d. 1. oktober eller onsdag d. 2. oktober, kl. 09.00-12.00 

• Sted: Lyngbakkevej 6, 8643, Ans 

• Kontaktoplysninger: Bo Johansen, mail: bjohansen@unika.dk, tlf. 4057 2717 

• Beklædning: praktisk tøj og sko 

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket. 
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