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Opgavens art:   Oplistning af forhold som påvirker ekstruderingsprocessen. 

 

Opgaveformulering:  Du leder en mindre ekstruderingsvirksomhed, og skal instrue-

re nye medarbejdere.  

 

Fagområde:   Ekstrudering 

 

Opgavens varighed:  3 timer / 4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Videregående ekstrudering trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Ingen i første omgang,  

derefter evt. et kik på ekstruderne. 

 

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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Opgaven: 
 

Du leder en mindre ekstruderingsvirksomhed, og skal instruere nye medarbejdere i, hvilke for-

hold han/hun skal vurdere, eller kan ændre, før og under ekstruderingsprocessen.  

 

Lav en liste som omfatter alle de ting han/hun skal være opmærksom på før og under ekstrude-

ringsprocessen. Listen skal omfatte alt fra råvarens klargøring, til råvaren forlader dysen. 

 

 

Stikord som kan hjælpe dig i gang: 

 

 Fortørring 

 Antal snekkeomdrejninger i min. 

 Værktøjstemperatur 

 

 

Undlad at kikke i facitlisten før du har ca. 20 forskellige ting.
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 Facitliste: 

1. Antal snekkeomdrejninger i min. 

2. Cylinderzonernes temperatur 

3. Eventuel vakuum- eller afgasningszone 

4. Evt. defekte følere 

5. Evt. defekte varmebånd 

6. Evt. fugt i materialet eller kondensfugt. Eventuel fortørring nødvendig 

7. Evt. massetryk efter gearpumpe / smeltepumpe 

8. Evt. massetryk/fødetryk før gearpumpe / smeltepumpe 

9. Granulatstørrelse 

10. Hovedmotorens ampereforbrug eller belastning i % 

11. Massetemperatur 

12. Massetryk 

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

14. Molekylvægtsfordeling, smal eller bred fordeling 

15. Om snekken evt. skal være udstyret med snekkespids 

16. Råvaretemperatur 

17. Smelteindeks 

18. Snekkens gængedybde 

19. Snekkens kompressionsforhold 

20. Snekkens L:D forhold 

21. Snekkens slidtage 

22. Snekkens stigning 

23. Snekkens temperatur 

24. Snekkens zoneopdeling 

25. Spalteåbningens størrelse (lille spalteåbning kan øge modtrykket) 

26. Temperatur på inderdorn (hvis dette findes på værktøjet) 

27. Temperaturprofil 

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

29. Travers- eller notezonens temperatur 

30. Værktøjstemperatur 


