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Opgavens art:   25 teorispørgsmål omkring materialerne 

 

Opgaveformulering:  Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål 

 

Fagområde:   Ekstrudering 

 

Opgavens varighed:  3 timer / 4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Grunduddannelse i ekstrudering 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendium og egne notater 

 

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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Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. 

 

1. Hvad er de typiske kendetegn for et amorft materiale? 

2. Hvad er de typiske kendetegn for et delkrystallinsk materiale?  

3. Hvor stammer plasten fra? Her tænkes på råstoffer. 

4. Hvad betyder densitet? 

5. Er PP en plasttype? Hvis svaret er ”Ja”, nævn da nogle emner som typisk er lavet af PP. 

6. Er metylen en plasttype? Hvis svaret er ”Ja”, nævn da nogle emner som typisk er lavet af me-

tylen. 

7. Kan man ekstrudere GUP? 

8. Er PVC en termoplast eller en hærdeplast? 

9. Leveres alle plasttyper til ekstrudering som granulater? 

10. Hvad er masterbatch? 
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11. Kan opstartsaffald fra ekstrudering normalt knuses og genbruges? 

12. Hvordan laver du henholdsvis mat eller blank overflade på emnerne?  

13. Hvad er grundstoffer? Og nævn hvilke, der oftest indgår i plast. 

14. Nævn nogle væsentlige forskelle på PE og PP? 

15. Hvad er halogener? 

16. Er PVC selvslukkende? 

17. Kan man fremstille skjorter af PA? 

18. Kan man fremstille skjorter af kasserede sodavandsflasker af plast? 

19. Hvad medfører krystallinske områder? 

20. Du ved sikkert at plasten bliver blødere og blødere jo varmere den bliver. Er der nogen græn-

se, og hvad sker hvis man overskrider denne grænse? 

21. Hvorfor er der udsugning over alle ekstrudere? 
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22. Er 200 ºC en temperatur der kan anvendes til ekstrudering af næsten alle plasttyper? 

23. Nævn et andet dansk navn for PTFE? 

24. Kan du lave ridser med neglen i PP? 

25. Er alle plasttyper velegnet til udendørs anvendelse? Hvis svaret er nej, hvad kan man da even-

tuelt gøre for at for forbedre den udendørs holdbarhed? 
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 Facitliste: 

1. Hård og sprød, kan være glasklar, er let at termoforme, et let at påføre trykfarve, molekylkæ-

der ligger hulter til bulter. 

2. Seje og bløde, matte eller mælket, vanskelig at termoforme, skal treates inden påføring af tryk-

farve, molekylkæder ligger i bundter. 

3. Gas og råolie. 

4. Materialets vægtfylde. 

5. Ja. Flasker, beholdere og cigaretetuier - på grund af hængseleffekten. 

6. Nej. Det er gas. 

7. Nej. Det er en hærdeplast. 

8. Det er en termoplast. 

9. Nej. F.eks. PVC leveres ofte som pulver. 

10. Masterbatch er en høj koncentration af farve som er iblandet en bestemt plasttype.  

11. Ja, hvis det er rent og tørt. 

12. Meget lav køletemperatur giver mat overflade, medens varmere køletemperatur giver blank 

overflade. 

13. Enkeltstående atomer som ikke kan splittes op i mindre dele. Ilt, brint, kulstof, kvælstof, svovl, 

silicium, fosfor, fluor, klor, brom, og jod 

14. PE er meget kuldebestandig, hvorimod PP er mere varmebestandig. Desuden er PP hårdere, og 

kan ikke ridses med en negl. 
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15. Brandhæmmere. 

16. Ja. 

17. Ja. 

18. Ja. 

19. At emnet bliver mere mat og uigennemsigtigt. 

20. Ja. Molekylkæderne kan begynde at gå i stykker, hvorved der kan frigives monomere stoffer, 

evt. i en anden sammensætning, hvorved disse stoffer vil have en uheldig påvirkning af os 

mennesker. 

21. For at fjerne ubehagelige gasser / dampe som kan opstå ved ophedning af plasten. 

22. Nej, forarbejdningstemperaturen fremgår af råvaredatabladet. 

23. Teflon. 

24. Nej. 

25. Nej, der er faktisk ikke ret mange plasttyper der tåler langvarig udendørs påvirkning. Tilsæt-

ning af UV-stabilisator, AO samt farve kan dog forlænge plasttypernes udendørs holdbarhed 

væsentligt. 

 


