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Opgavens art:   39 blandede teorispørgsmål i ekstrudering 

 

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. 



   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 63-12 
 

63-12 Blandede teorispørgsmål.doc Navn: ____________________________________________ Side 2 af 5 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

 

Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. 

1. Hvordan sker opvarmningen af plasten i ekstruderen? 

2. Er der køling på snekken, og hvis ja: Hvorledes virker det? 

3. Hvordan og med hvad køles cylinderen? 

4. Hvad er en værktøjsflange? 

5. Hvor mange varmebånd er der på en varmezone på cylinderen? 

6. Hvor og til hvad anvendes en bajonetkobling? 

7. Hvad er formålet med traverskøling? 

8. Hvad er formålet med zonekøling? 

9. Hvor sidder notezonen? 

10. Hvilke fejl kan der forekomme omkring cylinderen? 

11. Hvad er LD forhold? 

12. Beregn LD forhold på følgende: Snekkelængde = 810 mm., diameter =45 

13. Beregn LD forhold på følgende: Snekkelængde = 3150 mm., diameter =90 

14. Hvad hedder zonerne på snekken? 

15. Hvorfor findes der forskellige snekketyper? 

16. Hvad er den væsentlige forskel på en snekke til PE/PP, og en snekke til PVC ? 

17. Hvad er formålet med en miksezone? 

18. Hvad skal man især overvåge på kontrolpanelet ved opstart? 

19. Hvad sker der hvis termoføleren får et knæk eller et skarpt buk? 

20. Med hvad fortørres råvaren i fortørreren? 

21. Er der noget man skal huske ved råvare og farveskift, og evt. hvad? 

22. Hvordan kan råvare blandes? 

23. Hvad er tilført varme? 

24. Hvordan styres tilført varme? 

25. Hvad er friktionsvarme? 
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26. Hvordan styres friktionsvarme umiddelbart? 

27. Findes der vejledende temperatur på alle plasttyper? 

28. Hvad er formålet med at anvende filter? 

29. Hvor sidder massetrykmåleren? 

30. Hvor sidder massetemperaturmåleren? 

31. Hvordan opnår man en blank overflade? 

32. Hvordan opnår man en mat overflade? 

33. I hvilken zone skal plasten være helt plastificeret? 

34. Hvad sker der hvis snekken bliver for varm? 

35. Lavt snekkeomdrejningstal giver en        ?    .  (lav/høj) massetemperatur? 

36. Højt snekkeomdrejningstal giver en        ?    .  (lav/høj) massetemperatur? 

37. Hvad betyder en vel gennemført klargøring inden opstart? 

38. Hvad skal man gøre, hvis massetrykket eller Amp.-forbruget pludselig stiger? 

39. Hvad kan der være galt, hvis massetrykket eller Amp.-forbruget pludselig stiger? 
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Facitliste: 

1. Ved hjælp af varme fra varmebånd, og ved hjælp af friktionsvarme fra snekkens arbejde. 

2. Snekken kan være hul indvendig, og kan køles ved hjælp af luft, olie eller vand. 

3. Cylinderen kan køles udvendig ved hjælp af en eller flere køleblæser, eller med indbyggede køle-

rør i overfladen på cylinderen, der køles med olie eller vand. 

4. Den opspændingsanordning til værktøjet/hovedet, der er på enden af cylinderen. 

5. Der kan være 1 eller flere. Ofte 2 eller 4, da føleren er placeret midt imellem dem. 

6. På cylinderen til at fastholde termoføleren. 

7. At forhindre varmen i at trænge op i tragten, samt at holde materialet koldt. 

8. At fjerne overskudsvarme fra friktionsvarmeudviklingen. 

9. I den første del af cylinderen, under tragten. 

10. Tilkalkning af vandkanaler, tilkoksning af oliekanaler, rustdannelser under varmebånd, rustdan-

nelser i gevind og huller for termofølere, skruer, som arbejder sig løse, kondensvandsdannelse i 

indløbsåbning, opfyldning af riller i fødezone med fast materiale, ændring af friktionsforhold i cy-

linder. 

11. Forholdet mellem snekkens længde og diameter. 

12. LD =18:1 eller bare 18 D 

13. LD =35:1 eller bare 35 D 

14. Fødezone, kompressionszone og pumpezone. 

15. Fordi de forskellige plasttyper stiller forskellige krav til snekken. 

16. PE/PP snekken har en kort kompressionszone og dermed en lang fødezone. PVC snekken har en 

lang kompressionszone og dermed en kort fødezone, eller i visse tilfælde slet ingen. 

17. At få materialet godt æltet og blandet. 

18. Hovedmotorens belastning (Amp.-forbrug eller %-belastning), massetrykket, massetemperatur. 

19. Der er meget stor risiko for at ledningerne kortslutter på grund af den tynde isolering, og at dette 

medfører en fejlvisning af temperaturen. 

20. Varmt luft. 
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21. Rengøring af filtre i sugeren, selve sugeren, slanger, magnetristen og tragten. Og måske snekke, 

cylinder og værktøjet/hovedet. 

22. I en mekanisk blander. 

23. Varme fra varmebånd. 

24. Ved at indstille temperaturen på varmereglerne. Derefter styrer varmereglerne temperaturen. 

25. Varme udviklet ved snekkens arbejde med at presse materialet fremad. 

26. I første omgang ved at hæve eller sænke snekkeomdrejningerne. 

27. Ja, med undtagelse af PVC. Der findes kun sjældent vejledende massetemperatur på PVC. 

28. For at fjerne snavs, og for at opbygge modtryk. 

29. Massetrykmåleren er normalt placeret lige før eller efter filteret (ved værktøjsflangen). 

30. Massetemperaturmåleren er normalt placeret lige før eller efter filteret (ved værktøjsflangen). 

31. Normalt ved at sætte mere varme på dysen i værktøjet. 

32. Normalt ved at sænke varmen på dysen i værktøjet. 

33. Pumpezonen. 

34. Der er stor risiko for at materialet sætter sig på snekken, og ydelsen mindskes eller stopper. 

35. Lav massetemperatur. 

36. Høj massetemperatur. 

37. Færrest problemer og mindst affald, samt mindre arbejde til dig.  

38. Lynhurtigt stoppe ekstruderen, inder der går noget i stykker på maskinen. 

39. Maskinen er måske ikke varm endnu, forkert temperatur, en kold zone, snavset filter, defekt var-

mebånd, smeltet plast i traverszonen som er stivnet på grund af traverskølingen, eller du har taget 

en forkert råvare på lageret. 


