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Opgavens art:   23 beregningsopgaver 

 

Opgaveformulering:  Udfør beregning på proces, udstyr og produktion 

 

Fagområde:   Ekstrudering 

 

Opgavens varighed:  3 timer / 4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Grunduddannelse i ekstrudering 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Formler, 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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Udfør beregning på proces, udstyr og produktion. 

 

1. Du har målt hvor meget ekstruderen yder på 36 sek. 

Resultatet blev: 136 cm. 

Hvor mange meter yder ekstruderen pr. timen? 

 

 

2. Du har målt hvor meget ekstruderen yder på 36 sek. 

Resultatet blev: 575 gr. 

Hvor mange kg. yder ekstruderen pr. timen? 

 

 

Omskriv følgende værdier: 

 

3. 2,5 km til:     meter 

 

4. 45 my til:     cm. 

 

5. 2005 mm til:     meter 

 

6. 6535 ton til:     kilo 

 

7. 110 omdr. /min. til:    omdr. /timen 

 

8. 360 min. til:     timer 

 

9. 12½ time til:     min. 

 

10. 0,92 gr. /cm
3
     kg. / m

3
 

 

11. 1 meter til:     cm. 

 

12. 7355 gr. /min til:     kg. / timen 

 

13. 22,5 dm. til:     cm. 

 

14. 160 my til:     cm. 

 

15. 20 my til:     mm. 

 

 

16. Snekken yder 14,2 gr. pr. snekkeomdrejning ved 95 omdrejninger i min. Hvad er ydelsen pr. 

time? 

 

 

17. Beregn rumfanget og vægten af en rulle planfolie som er 2500 meter. Bredden er 430 mm., og 

tykkelsen 2,3 mm. Densiteten er 1,06 gr/cm
3
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18. Hvad er metervægten af en 70 my tyk folie med fladlagt mål på 55 cm? Densiteten er 0,92 

g/cm³. 

 

 

19. Der skal fremstilles 200 m. PE-folie, fladlagt mål 650 mm, tykkelse 60 my, densitet 0,93  

g/cm³. Hvad vil rullen veje? 

 

 

20. Der skal fremstilles 50 m. rør PE-HD. Metervægten er 1350 gr. Beregn vægten på rørene? 

 

 

21. Til en produktion skal der anvendes ca. 250 kg materiale. Der skal tilsættes 4 % farve. Hvor 

meget farve skal der bruges? 

 

 

22. Et emne har en diameter på 120 cm. Hvad er arealet?    cm² 

 

 

23. Snekkens diameter er 75 mm. Snekkens længde er 1875 mm. Hvad er L:D forholdet?  
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 Facitliste: 

1. 136 meter i timen. 

2. 57,5 kg. i timen 

3. 2500 meter. 

4. 0,0045 cm. 

5. 2,005 meter. 

6. 6535000 kg. 

7. 6600 omdr. / timen. 

8. 6 timer. 

9. 750 min. 

10. 920 kg. / m
3
 

11. 100 cm. 

12. 441,3 kg / timen. 

13. 225 cm. 

14. 0,0160 cm. 

15. 0,020 mm. 

16. 80,940 kg. / timen. 

17. 2472500 cm
3
. eller 2,4725 m

3
.   Vægt = 2620850 gr. eller 2620,850 kg. 

18. 70,84 gr. pr. meter 

19. 14508 gr. eller 14,508 kg. 

20. 67,500 kg. 

21. 10 kg.  

22. 11309,73 cm
2
. 

23. 25:1  eller 25 D ekstruder 

 


