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Offert enligt kravspecifikation ”Ställarutbildning” 

DIGIResan 

 

PolyInvents Ställarskola Formsprutning 
 

Ett utbildningsprogram för att erhålla ställarkompetens enligt Svensk Branschstandard 
omfattande totalt 9 kursdagar uppdelade på tre delkurser, S1, S2 och S3. Utbildningen vänder 
sig i första hand till operatörer och maskinställare som vill vidareutbilda sig men även 
nyanställda och till dem som vill förkovra sig inom ställaryrket. För detaljer se nedan program för 
de olika delkurserna. I slutet av S3 genomförs ett diagnostiskt prov för att avgöra om 
utbildningsmålen uppfyllts. 
(OBS! Utbildning till Truckkort och Traverskort ingår inte i offerten) 
 
Efter avslutad utbildning får deltagare med minst 80 % närvaro intyg om genomförd kurs. 
Antal deltagare 4-10 för alla delkurser. 

Omfattning 

Delkurserna omfattar 3 dagar/delkurs sammanhängande,  

Undervisningen sker i form av grupp- och självständigt arbete samt alternerande föreläsning. 

Vid de praktiska övningarna på formspruta dag 3 indelas deltagarna i grupper. 

Kurslitteratur 

Formsprutningsteknik 

Becker, Johan et al 

ISBN 978-91-633-0532-0 (2007) 

Ingår till varje deltagare och används i alla delkurserna. 
. 

Tider 
Kl. 8:00 – 16:30 

Kallelse till deltagarna 
Kallelse skickas till deltagare ca 15 dagar innan utbildningens start. 
 
Efter avslutad utbildning  
Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare intyg,  
 

Utbildningsleverantör 
PolyInvent AB 
 

Kontaktuppgifter lärare 
Namn: Johan Becker  
E-post: johan@polyinvent.se 
Telefon: 0734-219506 
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S1 Grundläggande material och processkännedom 

Innehåll och målsättning 
Målsättning är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i formsprutning av plast. Efter 

genomgången kurs kan deltagarna formsprutningsmaskinens uppbyggnad och funktion, 

maskinparametrarnas inverkan på formgodsets kvalitet. Eleverna lär sig också start- och 

uppsättningsrutiner vid igångkörning av formar, grundläggande kännedom om polymerer samt 

de vanliga plasternas egenskaper och användningsområden. 

Förkunskaper 

Maskinställare/operatörer med ringa erfarenhet av att starta upp och sköta befintlig produktion 

inom formsprutning. Utbildningen vänder sig till både befintlig och nyanställd personal inom 

formsprutning. 

Målgrupp 

Operatörer och ställare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av tekniskt 

formgods. 

Innehåll 
• Grundläggande materialkännedom 

• De vanliga termoplastmaterialen 

• Plasters användningsområden 

• Tillverkningsmetoder för plastformgods 

• Formsprutningsmaskinens och verktygets uppbyggnad 

• Styrsystemets funktioner och inställningar 

• Start- och uppsättningsrutiner vid igångkörning av formar 

• Praktiska övningar vid formspruta – maskinhandhavande, start och uppsättningsrutiner. 

Bestämning och kontroll av låskraft, insprutningshastighet och eftertrycksnivå 
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S2 Formsprutningsprocessen 

Innehåll och målsättning 

Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper om hur man bör fastlägga viktiga 

processparametrar samt optimering av formsprutningsprocessen. Dessutom behandlas 

ekonomiska kalkyler av formsprutning. Efter genomgången kurs skall eleven ha möjligt att 

bedöma om en process är optimalt inställd och göra enklare ekonomiska kalkyler för 

formsprutade artiklar. 

Förkunskaper 

Deltagarna bör ha en grundläggande kännedom om plastmaterial och formsprutning. 

Utbildningen vänder sig till både befintlig och nyanställd produktionspersonal inom 

formsprutning. 

Målgrupp 

Ställare och verktygsuppsättare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av 

tekniskt formgods. 

Innehåll 
• Optimering av processparametrar som påverkar produktkvalitet- insprutningshastighet, 

omkopplingspunkt, eftertryckstid, eftertrycksnivå, mottryck cylindertemperatur etc. 

• Ekonomi översiktlig info om kalkylmetoder 

• Formverktygsuppbyggnad och -hantering 

• Underhåll – översikt förberedande underhåll på maskin och formverktyg. 

• Praktiska övningar vid formspruta – bestämning av omkopplingspunkt och 

förseglingspunkt. 
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S3 Kvalitetssäkring 

Innehåll och målsättning 

Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper om felsökning av vanliga fel vid formsprutning 

samt hur man använder modern kvalitetsteknik anpassad för formsprutning där maskinens egna 

utdata används. Efter genomgången kurs har deltagarna förutsättningar att använda 

formsprutningsmaskinen optimalt. 

Förkunskaper 

Deltagarna bör ha en grundläggande kännedom om plastmaterial och formsprutning, 

utbildningen vänder sig till både befintlig och nyanställd produktionspersonal inom 

formsprutning. 

Målgrupp 

Ställare och verktygsuppsättare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av 

tekniskt formgods. 

 

Innehåll 
• Formsprutningsberedning 

• Felsökning och åtgärder vid formsprutningsfel 

• Kvalitetsteknik kontrollmetoder 

• Grundläggande statistik 

• Kvalitet – processduglighet, kapabilitet – hur bestämma. 

• Översiktlig genomgång av SPS för formsprutning. 

• Praktiska övningar vid formspruta – uppstart av produktion efter körinstruktion och 

kvalitetssäkring, bestämning av processduglighet (Cpk) 


