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Opgavens art:   35 spørgsmål omkring processerne. 

 

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. 

 

FOLIE:  

1. Hvad er fryselinien? 

2. Hvad er udvendig køling? 

3. Hvad er trækvalser? 

4. Hvad er fordelen ved roterende folieværktøj? 

5. Køler man kun folien udvendig? 

RØR: 

6. Hvad er en støtteluftskanal? 

7. Anvendes samme type rørværktøj til fremstilling af PE rør og til ABS rør. Begrund svaret? 

8. Hvad er en trykkalibrering? 

9. Hvad er en trækbænk? 

10. Hvordan køles rør, og hvilken indflydelse har køletemperaturen på overfladen? 

PROFILER: 

11. Kan man centrere et profilværktøj? 

12. Hvordan afkøles profilen? 

13. Hvordan fastholdes målene på profilen? 

14. Hvordan justeres godstykkelsen på profilen? 

15. Kan profiler co-ekstruderes? 

PLADER eller PLANFOLIE: 

16. Hvad er en stavbjælke? 

17. Hvad er læber? 

18. Hvilke funktioner har kølevalserne? 

19. Hvad er kalandrering? 

20. Kan plader og folier co-ekstruderes? 
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MONOFILAMENTER: 

21. Hvor tyk er en monofil? 

22. Hvor store er hullerne i dysen, i forhold til den færdige monofil? 

23. Hvilken funktion har varmeovn 2 i et monofilanlæg? 

24. Hvad bestemmer hvor hurtigt strækvalserne skal køre? 

25. Hvordan køles filamenterne? 

KABEL- og KAPPERØR: 

26. Hvilken funktion har en nippel i værktøjet? 

27. Hvad er en matrice, og hvilken funktion har denne? 

28. Kan man undgå sammenflydning/flydesøm i et sidefødt værktøj? 

29. Hvad er der risiko for, hvis man kører for hurtigt med mediet/tråden? 

30. Hvordan får man kappen helt ind mod mediet, hvis kappen er større end mediet? 

FLASKEBLÆSNING: 

31. Hvordan reguleres godstykkelsen på slangen/strømpen? 

32. Hvordan køles formen? 

33. Hvad er en "Hunkar" styring, og hvilken funktion har denne? 

34. Hvordan får man slangen/strømpen "klippet" over? 

35. Hvad er en skærering? 
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 FACITLISTE: 

FOLIE:  

1. Det område, hvor en delkrystallinsk folie overgår fra amorf tilstand, til delkrystallinsk tilstand. Og 

det område hvor folien antager sin blivende størrelse. 

2. Den blæseluft som køler folien ned udvendig. 

3. De 2 valser øverst oppe, som trækker folien opad fra dysen. De 2 valser bestemmer samtidig hvor 

stor foliens godstykkelse bliver. 

4. Man skjuler eventuelle godstykkelsesforskelle i folien. Man får en rulle med samme diameter 

overalt. 

5. Nej. Der findes også folieværktøjer med indbyggede luftkanaler, til indvendig køling af folien. 

RØR: 

6. En boret kanal igennem værktøjet, hvor man kan lede luft igennem, for at undgå at røret fal-

der/klapper sammen, f.eks. under opstart. 

7. Til PE rør anvendes oftest et rørværktøj med spiralformet inderdorn. Denne giver en større over-

lapning ved sammenflydningerne. Til fremstilling af ABS rør anvendes breakerpladedorn. Det er 

forholdsvis let at få ABS til at flyde sammen igen efter breakerpladen. 

8. En trykkalibrering anvendes til at fastholde/fastfryse rørets udvendige diameter. Røret væg pres-

ses ved hjælp af trykluft ud mod kalibreringen. 

9. 2 eller flere larvebånd, som trækker det afkølede rør væk fra ekstruderen, med en justerbar kon-

stant hastighed. 

10. Rør køles ved hjælp af vand. Meget kold vand kan give en mat overflade, medens lunere eller 

varmt vand kan give en mere blank overflade. 

PROFILER: 

11. Normalt er der styrestifter som fastholder/centrerer delene i et profilværktøj. Det er således nor-

malt ikke muligt at eftercentrere et profilværktøj. 

12. Ved hjælp af tør vakuumkalibrering. Ofte efterkøles profilen i efterfølgende vandbad. 

13. Ved hjælp af vakuum i kalibreringen. 

14. Ved at ændre aftrækshastigheden på trækbænken. I nogle profilværktøjer kan man regulere tem-

peraturen individuelt i f.eks. top og bund. 

15. Ja. Der fremstilles mange hårde profiler, med f.eks. en blød tætningslæbe. 
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PLADER eller PLANFOLIE: 

16. En modtryksbjælke, som skal sikre at materialet kommer til at flyde ens i hele dysens bredde. 

17. Læberne bestemmer hvor tyk folien bliver, når den forlader dysen. 

18. Kølevalserne skal udligne forskelle i foliens godstykkelse. Kølevalserne skal køle folien. Samtidig 

giver valserne folien en ensartet overflade. 

19. Ved kalandrering ledes den opvarmede plast gennem flere sæt opvarmede valser. Valsernes ind-

byrdes afstand afgør hvor tyk folien bliver. I kompendiet vises et billedet af kalandrering. Dette er 

forkert. Billedet viser laminering. 

20. Ja. Der fremstilles mange plader og folier som er co-ekstruderet. Op til 7 lag. 

MONOFILAMENTER: 

21. Fra tynde vat lignende fibre, som f.eks. anvendes til ble-indlæg, og op til tykke børstehår som 

f.eks. anvendes til fejemaskiner. 

22. Hullerne skal være så stort et overmål, at monofilen først har den rette diameter efter strækningen. 

Det kan selvfølgelig beregnes, men det kræver at man ved hvor meget monofilen skal strækkes, 

og det er individuelt for de forskellige plasttyper. 

23. Den skal slette plastens hukommelse. 

24. Plasttypens evne til at lade sig strække. 

25. Ved hjælp af vand eller luft. 

KABEL- og KAPPERØR: 

26. Hullet i niplen skal passe tæt omkring mediet, f.eks. tråden, således at plasten ikke løber bagud i 

værktøjet. 

27. Matricen er den yderring som bestemmer, hvor tykt et lag plast der kommer på mediet, f.eks. trå-

den. 

28. Nej. Ikke i de traditionelle værktøjer. Dog har man nu udviklet sidefødte værktøjer med spiral-

dorn, hvilket giver kapper uden flydesømme. 

29. At kappen trækker sig sammen (bliver kortere) på et senere tidspunkt. 

30. Ved hjælp af vakuum, som suger plasten ind mod mediet/tråden. 
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FLASKEBLÆSNING: 

31. Ved hjælp af en forskydelig dorn eller dyse. Dorn og dyse er koniske. 

32. Ved hjælp af indbyggede kølevandskanaler. 

33. Den styring der styrer den forskydelige dorn eller dyse. Styringen styrer hydraulikken som hæver 

og sænker dorn eller dyse. 

34. Ved hjælp af en kniv eller glødetråd som bevæges af en luftcylinder. 

35. Skæreringen sidder på blæsedornen, og skal gå ned mod toppen af formen, således at det stykke 

overskydende slange som sidder ovenfor gevindet i flasken, bliver ”nappet” over. Samtidig gør 

skæreringen gevindstykket i flasken helt fladt, således at kapslen kan holde tæt.  

 


