
 

   

I et samarbejde mellem og 

Produktudvikling i plast - fra ide til færdigt emne  

 
Vidste du, at d u som maskiningeniør har et utal af jobmuligheder? For eksempel kan du få et job 

som virksomhedsleder, projektleder, konstruktør, produktudvikler, opfinder og meget mere. På VIA 

i Horsens kan man indenfor maskiningeniørretningen vælge mellem tre specialer: Plast, Intelligent 

mekanik og Vedvarende energi.  

På plastspecialet lærer man om plastmaterialer, hvordan man udvikler emner i plast, og hvordan 

man sikrer, at emnerne kan fremstilles problemfrit. Selvom plast er et relativt nyt materiale, bruges 

det i dag næsten overalt omkring os. Uden at være bevidste om det, rører vi måske ved noget 

lavet i plast i dette sekund. Plast kan være både naturlig og syntetisk, og så kan det skræddersyes, 

for at opnå bestemte egenskaber, så det for eksempel kan være gennemsigtigt, gennemfarvet, 

hårdt, eller elastisk. Desuden kan plast udformes til de mest komplicerede emner, og kan derfor 

bruges både i motorrummet på en bil, i en rumraket eller i et designobjekt.  

Med udgangspunkt i nogle forskellige plastemner kommer du til at høre en maskiningeniør fortælle 

om, hvordan de enkelte emner er blevet til. Du vil også høre om, hvor sjovt det er at være med i 

udviklingsprocessen fra start til slut. I løbet af dagen får du lov til selv at designe og forme din egen 

lampe(skærm) i plast ud fra givne materialer. 

 

 

  



 

   

I et samarbejde mellem og 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00-09.30 Velkomst og introduktion til dagens program 

09.30-09.45 Oplæg  

"Hvorfor har jeg valgt at læse til maskiningeniør med speciale i plast?" 

09.30-10.30 Introduktion til design og produktion af plastemner 

10.30-11.30 Lav jeres egen lampeskærm – design 

11.30-12.00 Frokost (VIA giver en sandwich) 

12.00-13.00 Lav jeres egen lampeskærm – udformning  

13.00-13.30 Præsentation af skærme og argumenter for valg af design 

13.30-14.00 Evaluering og tak for i dag 

 

Praktisk information 

• Tid: 12. september 2018, kl. 09.00-14.00 

• Sted: Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens 

• Kontaktoplysninger: Randi Warncke Nissen, 87554192 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

 


