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Opgavens art:   25 teorispørgsmål i ekstruderingsprocesserne 

 

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. Ved hvilken proces fremstilles profiler? 

2. Nævn de forskellige processer ved deres almindelige betegnelse, f.eks. ”Rørekstrudering” (der 

er ca. 10 processer) 

3. Nævn de dele der normalt indgår i en ekstruder? 

4. Hvad er de væsentlige forskelle på et sidefødt og et bundfødt hoved/værktøj? 

5. På hvilket tidspunkt efterspænder man hovedet? 

6. Hvad kaldes hovedet/værktøjet til fremstilling af planfolie? 

7. Nævn de dele der indgår i en ekstruderingslinie til fremstilling af rør. 

8. Du har startet et folieanlæg op, men fryselinien sidder alt for højt oppe. Hvad vil du gøre for at 

få fryselinien længere ned mod dysen? 

9. Hvor sidder massetrykmåleren normalt placeret? 

10. Hvilke målere eller instrumenter på ekstruderen skal du især holde øje med under opstart? 



   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 63-11 
 

63-11 Spørgsmål i ekstr. processerne.docNavn: ____________________________________________ Side 3 af 6 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

11. Er der forskel på at anvende henholdsvis pelleteret materiale (granulater), og almindeligt op-

kværnet materiale (knus). Hvis du mener svaret er ”Ja”, beskriv da hvilken forskel der er. 

12. Nævn de 2 almindelige typer af inderdorne i rør- og folieværktøjer .  

13. Hvilket formål har en vakuumzone på cylinderen? 

14. Hvad er formålet med en barrierezone på snekken? 

15. Hvad hedder de 3 zoner på en almindelig snekke? 

16. Er snekken hul indvendig eller er den massiv, og hvorfor? 

17. Hvorfor er der næsten altid skueglas (vindue) i tragten? Og hvad er meningen med dette? 

18. Hvad mener man med L:D forholdet? 

19. Hvor finder du oplysning om hvordan du skal ekstrudere en bestemt råvare? Og har du adgang 

til disse oplysninger? 

20. Hvem har normalt ansvaret for at produktionen forløber som den skal? Eller hvem bliver nor-

malt kritiseret, hvis det ikke rigtigt lykkes? 

21. Nævn 2 typer af ekstrudere. Det er antallet af snekke der gør forskellen. 
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22. Hvad er formålet med forvarmning? Der kan være flere formål. 

23. Hvad skal du gøre ved dysen (spalteåbningen) hver eneste gang inden opstart? 

24. Bør snekken have samme udformning til produktion af PE emner og PS emner? Hvis du me-

ner svart er ”Nej”, hvad skal forskellen da være? 

25. Hvilken udformning har dorn og dyse i et hoved til blæsestøbning? Og hvorfor? 
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Facitliste: 

1. Profilekstrudering 

2. Profilekstrudering, rørekstrudering og slangeekstrudering, folieekstrudering, fladdyseeks-

trudering, flaskeblæsning eller blæsestøbning, kabelekstrudering, kapperørsekstrudering, even-

tuelt med fladdysseanlæg, monofilekstrudering, pelletering samt coekstrudering. 

3. Tragt, magnetrist, travers, cylinder, snekke, varmebånd, termofølere, zone- og traverskøling, 

værktøjsflange, hovedmotor, gearkasse, maskinstativ og styreskab. 

4. I det sidefødte hoved bliver der en samling i plasten på den modsatte side af dornen, i forholdt 

til fødesiden. I det bundfødte hoved kommer plasten ind for enden af dornen. 

5. Når hovedet er oppe i driftstemperatur. 

6. Fladdyse. 

7. Ekstruder og kontrolskab (styreskab), rørværktøj, kølekar med kalibrering, trækbænk, afkorter, 

udlæggerbord. 

8. Hæve kølehastigheden på køleblæseren. 

9. Den sidder normalt lige før eller efter filteret. 

10. Massetemperatur, massetryk, ampereforbrug på hovedmotor / motorbelastning.  

11. Knus giver sandsynligvis (ofte) en uens fyldning af snekken, og dermed et uens output. 

12. Breakerpladedorn og spiralfordelerdorn. 

13. Evt. gasser (monomere stoffer), fugtrester og indespærret luft suges væk ved hjælp af vakuum. 

14. Den skal forhindre usmeltede granulater i at nå frem til filteret eller værktøjet. 
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15. Fødezone, kompressionszone og pumpezone. 

16. Den kan være massiv, men den kan også være hul for at give mulighed for indvendig køling. 

17. For at du kan holde øje med om der er råvarer i tragten. 

18. Snekkens længde i forhold til diameteren. 

19. I databladene og råvarebeskrivelser, herunder kravene til maskinerne.  

Jeg håber du har svaret ja til det sidste spørgsmål, ellers må din chef sove meget uroligt om 

natten, med det store ansvar, der hviler på hans skuldre. 

20. Normalt er det ekstruderførerens ansvar at alt forløber korrekt. Det er ofte ham/hende der får 

kritik når noget går galt. Derfor er det vigtigt at ekstruderføreren har uhindret adgang til alle 

råvareoplysninger, herunder kravene til maskinerne. 

21. Enkeltsnekke og dobbeltsnekke ekstruder. 

22. At undgå kondensfugt, at opnå ensartet råvaretemperatur, at mindske temperaturtilførslen i 

ekstruderen (den er jo tilført ved forvarmning), og måske opnå højere ydelse på ekstruderen. 

23. Den skal renses med kobber eller messing renseværktøj for at fjerne forkullede materialepar-

tikler. 

24. Nej. En PE (delkrystallinsk) snekke skal have en kort kompressionszone. En PS (amorf) snek-

ke skal have en lang kompressionszone. 

25. Dorn og dyse er koniske i indadgående eller udadgående retning. Årsagen er, at man kan be-

væge dorn og dyse i forhold til hinanden, og derved opnå forskellig godstykkelse på slangen til 

opblæsning. 

 


