
   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 63-21 
 

63-21 Spørgsmål omkring ekstrudering.docNavn: ____________________________________________ Side 1 af 5 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

 

Opgavens art:   25 teorispørgsmål omkring ekstrudering. 

 

Opgaveformulering:  Giv 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. 



   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 63-21 
 

63-21 Spørgsmål omkring ekstrudering.docNavn: ____________________________________________ Side 2 af 5 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

 

Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. 

 

1. Hvad menes med "Krydsspænd"? 

2. Hvad er den generelle forskel på snekketyper til amorfe materialer, og snekketyper til delkry-

stallinske materialer?  

3. Hvordan påvirkes produktionen, af slidtage på snekken? 

4. Hvad er de specielle krav til en snekke til PA? 

5. Hvordan fremføres materialet i dobbeltsnekken? 

6. Hvorfor findes der snekke med spids, og evt. hvorfor? 

7. Hvordan virker en barrieresnekke? 

8. Er snekken altid udført i et langt stykke stål/metal, eller kan den være sammensat af flere dele? 

9. Er der køling eller varme omkring en notzone? 

10. Hvordan kontrollerer man evt., at en termoføler viser rigtigt? 

11. Hvad er formålet med en stopsnekke? Og hvornår anvendes den oftest? 

12. Beskriv forskellen mellem tilført varme og friktionsvarme. 
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13. Hvilken indflydelse har modtrykket på plastificeringen? 

14. Hvordan påvirker kompressionsforholdet udviklingen af friktionsvarme? 

15. Hvad betyder stearineffekt? 

16. Hvad er formålet med doseringssnekke? 

17. Hvilken indflydelse har spalteåbningens størrelse på plastificeringen? 

18. Hvordan styrer man emnets overfladeglans (mat/blank) ? 

19. Hvad kan der ske med diameteren på et tykvægget rør, hvis man sætter produktionshastighe-

den op? 

20. Svinder dårligt afkølede, tykvæggede rør, både i diameter og længde. 

21. Hvordan polerer man et ekstruderingsværktøj/hoved? 

22. Ser snekken ens ud i alle zoner, når denne tages ud for rengøring. Her tænkes på dens farve? 

23. Har temperatursætningen på værktøjet indflydelse på massetemperaturen? 

24. Hvad er indefrosne spændinger? 

25. Findes der notzone, og evt. hvad er funktionen? 
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 Facitliste: 

1. Hele tiden spænde bolten overfor den forrige. Hvis der f.eks. er 6 bolte kan rækkefølgen være: 

1-4-6-3-5-2-4-1-3-6-2-5 og forfra igen 1-4-6-3-5-2-4-1-3-6-2-5 osv. 

2. Snekke til amorfe materialer har generelt en lang kompressionszone. Snekke til delkrystallin-

ske materialer har generelt en kort kompressionszone og dermed en lang fødezone. 

3. Materialet løber over toppen af gængene, hvorved flovet bliver ustabilt, og emnerne får svin-

gende/uens godstykkelse. 

4. Meget lille gængedybde og ingen slidtage. 

5. Den har tvungen materialetransport. 

6. Til forarbejdning af PVC anvendes ofte snekke med spids for at undgå stillestående materiale 

foran snekken. 

7. Den har 2 parallelle gængeforløb. Når materialet smelter, løber det over gængetoppen, som er 

lidt lavere, over i det bagvedliggende gængeforløb. Først når granulaterne er helt smeltet, kan 

de løbe over gængetoppen.  

8. Snekken kan være sammensat af flere forskellige dele, og de betyder at den kan være ret sår-

bar, hvor den er skruet sammen. 

9. Der er normalt køling, men hvor der er risiko for kondensvandsdannelse kan man vælge at op-

varme notezonen til en given temperatur. 

10. Man kan tage en føler fra en anden zone, og derved kontrollere om denne viser den samme 

temperatur.  

11. At sikre, at snekken bliver fyldt med råvarer. Anvendes oftest når der forarbejdes knust mate-

riale af forskellig størrelse. Fra fint fnuller til store stykker. 

12. Tilført varme kommer fra varmebåndene, hvorimod friktionsvarme kommer fra snekkens ar-

bejde med at fremføre materialet. 
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13. Stigende modtryk medfører hårdere arbejde for snekken, og dermed udvikles også mere frikti-

onsvarme, højere massetemperatur og bedre æltning af materialet. 

14. Stort kompressionsforhold udvikler højt tryk i cylinderen, og dermed udvikles også mere frik-

tionsvarme, højere massetemperatur og bedre æltning af materialet. 

15. At granulaterne smelter så meget på overfladen, at de begynder at fedte rundt uden at komme 

nogen vegne. Ofte er resulterer at snekken ikke kan drive granulaterne fremad. 

16. At snekken kun får den mængde materiale som den rumme og forarbejde. 

17. En lille spalteåbning kan medføre et højt modtryk, og derved sker der en bedre plastificering.  

18. En høj værktøjstemperatur ved dysen giver blanke emner. En lav værktøjstemperatur ved dy-

sen giver matte emner. 

19. Ofte blive diameteren på røret mindre. 

20. Ja. Mest hvis det delkrystallinske rør. 

21. På tværs af plastens flyderetning. 

22. Nej. Den skal være blank (som ny) i fødezonen. Begyndende blåfarvning i starten af kompres-

sionszonen, og helt blåfarvet over i pumpezone.  

23. Normalt ikke. Kun hvis der er en meget lille spalteåbning kan værktøjet virke som modtryk. 

24. Spændinger der opstår i emnet, fordi emnet chokkøles udvendig, medens afkølingen sker lang-

somt indvendigt i emnet. Derved kan der opstå krympespændinger indvendigt i emnet. 

25. Ja. Noterne forhindrer at materialet drejer med snekken rundt. 

 


