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Opgavens art:   30 spørgsmål omkring processer og materialer. 

 

Opgaveformulering:  Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. 

 

Fagområde:   Ekstrudering 

 

Opgavens varighed:  3 timer / 4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Ekstruderingsteknik 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendiet 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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Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. 

 

1. Der anvendes normalt 2 kalibreringsmetoder ved rørfremstilling. Hvilke? 

2. Der anvendes normalt 2 kalibreringsmetoder ved profilfremstilling. Hvilke? 

3. Der sker 2-3 væsentlige ændringer med pladen/folien på et fladdysseanlæg, hvis spalteåbnin-

gen er 2,5 mm., og man trækker den ned til 1 mm. i godstykkelse, hvad er det? 

4. Det antal cm du producerer på 36 sekunder, svarer til det antal meter du producerer på 1 time. 

Er det sandt? 

5. Det fladlagte mål på en folie er for lille; Hvad skal der ske? 

6. En kalibrering til færdige rør med samme diameter, skal have et ”overmål”, da plasten krym-

per ved afkøling. Hvilken kalibrering skal være størst? Den til PE rør, eller den til PVC rør. Og 

hvorfor? 

7. Hvad betyder densitet? 

8. Hvad betyder det, at et materiale har et højt smelteindeks? 

9. Hvad er det der gør, at man kan fremstille en slange med varierende godstykkelse ved blæse-

støbning. 

10. Hvad er vigtigste man skal gøre, når man skal genanvende plastaffald? 

11. Hvad forstås ved et homogent plastificeret plastmateriale? 
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12. Hvad har banespændingen indflydelse på? 

13. Hvad medvirker til at smelte plastmaterialet ved ekstrudering? 

14. Hvad opnår man ved forvarmning af råvaren? 

15. Hvilke 3 zoner opdeles en snekke normalt i. 

16. Hvilke tre oplysninger på råvaren er de vigtigste? 

17. Hvis man under en produktion øger aftrækshastigheden, bliver godstykkelsen da større,  min-

dre, eller forbliver den uændret? 

18. Hvor bliver luften af, som er mellem granulaterne, under ekstruderingsprocessen? 

19. Hvor langt skal der være mellem dysen og kalibreringen ved profilekstrudering? 

20. Hvor stor er afstanden mellem falsene, når folien er 600 mm fladlagt, og der er 75 mm fals i 

begge sider? 

21. Hvordan kan man plasttypebestemme et plastmateriale? 

22. Hvorfor anvendes der filtre i folieprocessen? 

23. Hvorfor må man ikke kontrolmåle varme plastemner? 
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24. Hvorfor skal nogle plasttyper fortørres inden anvendelse? 

25. Hvornår skal man efterspænde et ekstruderingsværktøj? 

26. I hvilken retning, eller retninger, måles krympeprocenten på folie? 

27. I hvilken rækkefølge skal man spænde skruerne på et ekstruderingsværktøj?  

28. Må en nedslidt fil tildannes som rengøringsværktøj til rensning af dyseåbningen? 

29. Under ekstruderingsprocessen foregår der en trykopbygning hen mod ekstruderhovedet (værk-

tøjet); Hvilke af følgende faktorer har indflydelse på trykkets størrelse? 

Snekkeomdrejninger. 

Zonetemperaturerne. 

Kompressionsforhold. 

Gængedybde. 

Zoneopdeling. 

Treatningsgrad. 

Slidtage på snekke og indvendig cylindervæg. 

Traverskøling. 

30. Hvad er en kalander. Til hvad og hvor anvendes den, og hvad er formålet med denne? 
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 Facitliste: 

1. Trykkalibrering og vakuumkalibrering. 

2. Tørkalibrering og vakuumkalibrering. 

3. Foliebredden bliver væsentlig smallere, og der kommer en kraftig orientering af molekylkæde-

retningen i maskinretningen på folien. Der vil derfor samtidig være en høj krympeprocent i 

maskinretningen. 

4. Ja. 

5. Mere luft i boblen. 

6. Den til PE rør. 

Fordi delkrystallinske materialer har et større kølesvind end amorfe materialer. 

7. Et materiales vægtfylde. 

8. Det er letflydende, har korte molekylkæder, lav molekylkædevægt, og har lav viskositet. 

9. Det er fordi dorn og dyse er koniske, og at dorn og dyse kan forskydes i forhold til hinanden, 

ved hjælp af en hydraulikcylinder på toppen af værktøjet/hovedet. 

10. Holde det rent, tørt og mærket. 

11. Et ensartet smeltet og blandet plastmateriale? 

12. Hvor hårdt rullen bliver spolet op. 

13. Varme fra varmebånd og friktionsvarme. 

14. Ensartet råvaretemperatur, samt kortere opvarmningstid i maskinen. 

15. Fødezone, kompressionszone og pumpezone. 

16. Handelsnavn, type og farve. 

17. Mindre. 
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18. Den presses bagud mod tragten. 

19. Der skal normalt være mellem ½ og 2 cm. 

20. 450 mm. 

21. Ved hjælp af ”Dukadantesten”.  

22. For at opfange snavs, og for at opbygge modtryk. 

23. Fordi de krymper under afkøling. 

24. Fordi de suger fugt. 

25. Efter opvarmning til driftstemperatur. 

26. I maskinretningen og tværretningen.  

27. Skruerne skal krydsspændes. 

28. Nej. 

29. Alle undtagen ”Treatningsgrad”.  

30. Et sæt af valser (typisk 3) som anvendes ved ekstrudering af planfolie ved fladdyseekstrude-

ring. Valserne udjævner mindre godstykkelsesforskelle, og giver en ønsket overflade, f.eks. 

blank, mat eller med struktur. 

 


