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Opgavens art:   Blandede teorispørgsmål. 

 

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

 

Fagområde:   Ekstrudering 

 

Opgavens varighed:  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. Hvor tyk er folien normalt når den forlader dysen ? 

 

2. Hvordan blæses boblen op ? 

 

3. Hvad kaldes det område hvor folien bliver mat ? 

 

4. Hvilke produkter kan med fordel treates ? Og hvorfor ? 

 

5. Hvis en folie er tykkere i den ene side, hvad vil du gøre ? 

 

6. Hvad betyder det at du holder orden i værktøjsskabet ? 

 

7. Hvad er fordelen ved at holde rent og ryddeligt omkring dig ? Også på gulvet. 

 

8. Hvordan flytter du fryselinien ? 

 

9. Hvor anvender man kalibreringer ? 

 

10. Hvor er der skueglas på en ekstruder? 

 

11. Hvem har ansvaret for at der er råvarer på maskinen ? 

 

12. Hvem har ansvaret for at temperaturindstillingen på maskinen svarer til råvaren ? 

 

13. Hvor finder man vejledende ekstruderingstemperaturer ? 

 

14. Hvor anvendes magnetrist ? Og hvorfor ? 

 

15. Hvad forstår man ved konvektion ? 

 

16. Er plast en god eller dårlig varmeleder ? 

 

17. Hvad hedder de 3 temperaturtilstande plasten kan være i ? 

 

18. Forklar med egne ord hvordan trykket påvirker friktionsvarmen. 

 

19. Er stigende varme fra varmebånd med til at øge eller mindske friktionsvarmen i ekstruderen ? 

 

20. Når du spænder et værktøj på ekstruderen, hvordan skal du da gøre ? 

 

21. Hvad skal du huske at gøre når værktøjet er fuldt opvarmet, og inden du starter ? 

 

22. Hvad bliver den luft af, som er imellem plastgranulatet, når dette kommer ned i cylinderen ? 

 

23. Hvor er trykket størst i ekstruderen ? 
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24. Hvis massetemperaturen er 20 º for høj, hvilke muligheder har du da for at få den sænket ? 

Nævn alle de muligheder du kan forestille dig. (Der er mange) 

 

25. Hvad skal du huske at gøre ved alle bolte og møtrikker, inden du samler værktøjet med dem ? 

 

26. Hvad er en temperaturprofil ? Beskriv en eller flere. Eventuel med tegning. 

 

27. Hvad er en adiabatisk ekstruder, og hvad er der specielt ved den? 

 

28. Må der være smeltet materiale på snekken i fødezonen ? Hvis du mener ja, hvor vil det da sidde? 

 

29. Hvad er et homogent plastificeret materiale ? 

 

30. Hvordan skal plasten være når den passerer snekkespidsen ? 

 

31. Hvad menes med stearineffekt ? 

 

32. Hvordan påvirker snekkens temperatur ekstruderingsprocessen ? 

 

33. Kan snekkens temperatur reguleres ? 

 

34. Hvordan påvirker traverskølingen ydelsen ved ekstrudering ? 

 

35. Hvad forstår man ved banespænding ? 

 

36. Er banespænding og foliens tykkelse produktionsbetinget eller materialeafhængig egenskab ? 
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 Facitliste: 

1. 0,5 – 2 mm. 

 

2. Ved hjælp af trykluft som ledes ind gennem foliehovedet. 

 

3. Fryselinien. 

 

4. Produkter, f.eks. rør, folie, profiler m.m.,  fremstillet af delkrystallinsk plast. 

 

5. I første omgang centrere. Hvis der er striber i folien, skal dorn og dyse rengøres. 

 

6. At man lynhurtigt kan finde det værktøj man skal bruge. Ofte mister man værktøj som er forlagt. 

Ofte ender glemt værktøj i produktionsaffald, som kommer i knuseren og ødelægger denne. 

 

7. Det er meget lettere at finde det man skal bruge. Ingen snavs på produktet man fremstiller. Kun-

der og mulige kunder på besøg, får et godt indtryk af virksomheden. Man undgår ulykker. 

 

8. Ved at øge eller mindske køleluften. 

 

9. Ved rør og profilfremstilling. 

 

10. I tragten, samt på gearkassen for kontrol af oliestanden. 

 

11. Dig selv. 

 

12. Det har du faktisk selv. Det er sandsynligvis dig der får bøvlet med produktionen, og bliver be-

tragtet som en dårlig medarbejder, hvis temperaturen ikke passer til råvaren. 

 

13. I råvaredatabladene. 

 

14. I tragten, hvor den fange metalspåner og lignende. 

 

15. Varmeledning ved hjælp af luft eller væske. 

 

16. Plast er en dårlig varmeleder. 

 

17. Plastmaterialets 3 (4) tilstande: Fast – Gummielastisk – Plastisk – og (Nedbrudt) 

 

18. Jo højere tryk der er i ekstruderen, jo mere friktionsvarme udvikler den. 

 

19. Stigende varme fra varmebånd er med til at mindske friktionsvarmen i ekstruderen. 

 

20. Krydsspænde boltene. 

 

21. Huske at efterspænde boltene. 

 

22. Luften bliver presset bagud mod tragten. 
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23. Ved overgangen mellem kompressionszonen og pumpezonen. 

 

24. F. eks.: 

 

 Antal snekkeomdrejninger i min. 

 Cylinderzonernes temperatur 

 Fugt i materialet, eller mangel på fortørring 

 Granulatstørrelse 

 Massetryk 

 Modtryk, f.eks. filter eller spærrering (brik) 

 Råvarens temperatur 

 Smelteindeks 

 Snekkens gængedybde 

 Snekkens kompressionsforhold 

 Snekkens L:D forhold 

 Snekkens slidtage 

 Snekkens stigning 

 Snekkens temperatur 

 Snekkens zoneopdeling 

 Spalteåbningens størrelse (lille spalteåbning kan øge modtrykket) 

 Temperatur på inderdorn (hvis dette findes på værktøjet) 

 Temperaturprofil 

 Tilsætningsstoffer, f.eks. farve, additiver, fyldstoffer, stabilisatorer m.m. 

 Travers- eller notezonens temperatur 

 Værktøjstemperatur 

 

25. Smøre dem med varmebestandigt fedt. 

 

 
Fortsætter næste side
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26. Stigende temperaturprofil betyder en jævn opvarmning af materialet hen gennem ekstruderen. En 

faldende temperatur hen mod filteret kan medvirke til et stigende modtryk ved filteret, og der-

med en forøgelse af friktionsvarmeudviklingen. (Se billede næste side) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. En ekstruder med kun 1 varmezone. Efter opvarmning og opstart, kører den udelukkende på frik-

tionsvarme. 

 

28. Der må kun sidde smeltet plast på den drivende gængeside i slutningen af fødezonen. 

 

29. Et ensartet smeltet og blandet materiale. 

 

30. Plasten skal være fuldstændigt homogent plastificeret. I det efterfølgende værktøj sker der kun 

en formgivning. 

 

31. Hvis plasten undervejs i ekstruderen, bliver udsat for så varme områder, at overfladen på granu-

laterne bliver flydende, er snekken ikke i stand til at transportere dem. 

 

32. En kold snekke har en kraftig fremdrift. En varm snekke kan blive helt eller delvist fyldt med 

smeltet plast, hvorved fremdriften mindskes, eller helt stopper hvis snekken bliver helt fyldt med 

smeltet plast. 

 

33. I mange tilfælde ja. Mange snekke er hule indvendig, hvorved der er mulighed for at køle snek-

ken indvendig med luft, vand eller olie. 

 

34. Hvis traversen holdes kold, holdes plastmaterialet også koldt. Derved kan snekken bedre trans-

portere plasten frem med et højere tryk, og en højere ydelse. 

 

35. Banespænding er et udtryk for hvor stramt folien bliver spolet op. 

 

36. Banespænding og foliens tykkelse er produktionsbetingede egenskaber. 

 

  Tragt-----------------Filter   Tragt-----------------Filter

Temperatur Temperatur

Stigende temperaturprofil


