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MASKINER og UDSTYR 

1. Hvad er en monomer? 

2. Nævn 3 monomere? 

3. Hvad er en polymer? 

4. Nævn 3 polymere materialer 

5. Hvad er et højpolymert materiale? 

6. Hvad menes med ”molekylvægt”? 

7. Hvad menes med ”syntetisk polymer”?  

8. Hvad er et makromolekyle?  

9. Hvad er en polymerkæde?  

10. Hvad er forskellen på en PEHD og PELD?  

11. Hvad er forskellen på en PELD og PELLD? 

12. Hvad menes med ”primære bindinger”? 

13. Hvad er forskellen på ”intramolekylære” og ”intermolekylære” kræfter? 

14. Hvad menes med ”sekundære bindinger”? 

15. Hvad sker der i plasten under opvarmning?  

16. Hvad er ”polymerisationsgrad” udtryk for? 

17. Hvordan kan producenten af plast-råvarer øge de sekundære kræfter? 

18. Hvordan kan producenten af plast-råvarer øge trækstyrke, kemikaliebestandighed og 

temperaturbestandighed? 

19. Et materiale kan have en bred eller en smal fordeling. Hvad giver den mest ensartede kvalitet? 

20. Hvad giver det laveste massetryk. En bred eller en smal fordeling? 

21. Hvordan påvirkes SMI af molekylkædevægten? 

22. Hvad er mest velegnet til ekstrudering. Et SMI på 0,5 eller 10.0? 

23. Hvor meget fyld- og armeringsmateriale kan man tilsætte plast? 

24. Hvad er formålet med at tilsætte smøremidler til plasten? 

25. Er ydre blødgører en del af polymerkæden? 

26. Hvad er ulempen ved en ydre blødgører? 

27. Hvordan har polybutadien det med udendørs påvirkning? 

28. Nævn et eller flere materialer der kan anvendes til indre blødgøring af plast? 

29. Hvad er fordelen ved indre blødgøring af plast? 

30. Hvad kaldes de tætpakkede områder i plasten? 

31. Hvad kan man gøre for at reducere dannelse af krystallinske områder i f.eks. PE eller PP ? 

32. Er plast en god eller en dårlig varmeleder? 

33. Hvad betyder ”Tg” 

34. Gælder ”Tg” både for amorfe og delkrystallinske plasttyper? 

35. Hvad skal man være særlig opmærksom på i materialesugeren?  

36. Hvad skal man være særlig opmærksom på i råvareblandere?  

37. Hvordan rengøres filteret i råvaresugeren?  

38. Hvad er formålet med råvaredosering? 

39. Hvad er formålet med stopsnekke? 
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PROCES 

40. Beskriv forskellen mellem tilført varme og friktionsvarme. 

41. Kan man erstatte "brugte" stabilisatorer med ny tilsætning? 

42. Forklar smeltning i zonerne? 

43. Hvordan påvirker kompressionsforholdet udviklingen af friktionsvarme? 

44. Skal kompressionsforholdet være det samme til alle plasttyper? 

45. Hvad betyder stearineffekt? 

46. Hvilken indflydelse har modtrykket på plastificeringen? 

47. Kan snavs have indflydelse på plastificeringen? 

48. Hvad kan massetrykmåleren fortælle? 

49. Hvad er adiabatisk ekstrudering? 

 

FORMGIVNING 

50. Hvilken indflydelse har formgivningen ved ekstrudering? 

51. Hvilken indflydelse har spalteåbningens størrelse? 

52. Hvilken indflydelse har gennemstrømningshastigheden i værktøjet? 

53. Hvordan styrer man overfladens glans (mat/blank) på emnet? 

54. Hvilken betydning har kølingen på diameteren, hvis man sætter produktionshastigheden op/ned? 

55. Har kølekarrets længde indflydelse på produktionen af tykvæggede rør? 

56. Svinder dårligt afkølede, tykvæggede emner, både i diameter og længde.  

57. Hvad er indefrosne spændinger? 

58. Kan man bruge samme form/gevindstykke til alle plasttyper, ved produktion af flasker?  

59. Kan man påvirke krympeprocenten i folie? 

60. Hvad er forskydningskræfter?  

61. Hvad hedder de 3 tilstande (4) plast kan være i ?  

62. Hvor smelter plasten først i hulrummet i snekken? 

63. Hvor placerer den smeltede plast sig i hulrummet mellem gængene. Foran gængen, eller bagved 

gængen? 

64. Hvilken indflydelse har snekkens temperatur på plastificeringen? 

65. Hvilke typer af snekkekøling findes der? 

66. Hvad sker der hvis snekkekølingen svigter? 

67. Ser snekken ens ud i alle zoner, når denne tages ud for rengøring? 

68. Kan snekkens gænge være bøjet eller slidt ned, og evt. hvorfor? 

69. Har traverskøletemperaturen nogen indflydelse på produktionshastigheden? 

70. Er temperaturprofilen altid den samme? 

71. Hvad er en homogen plastificeret masse? 

72. Kan man altid opnå den korrekte (anbefalede) massetemperaturen? 

73. Har temperatursætningen på værktøjet indflydelse på massetemperaturen? 

74. Hvordan polerer man værktøjet? 

75. Hvornår efterspændes værktøjet? 

76. Kan man beregne ydelsen på 36 sekunder? 

 

RØRFOLIE-EKSTRUDERING 

77. Hvad er fordelen ved indvendig køling af folien? 

78. Hvorfor har man rotation på nogle folieværktøjer? 

79. Hvad menes med flerlagsfolie? 

80. Hvad er formålet med treatning, og treater man på alle plasttyper?.  

81. Bør man stoppe med eller uden materiale i ekstruderen? 

82. Hvordan svejser man folie? 
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RØR-EKSTRUDERING 

83. Fremstilles rør i forskellige plasttyper i samme type værktøj? 

84. Hvad er fordelen ved at anvende inderdorn med snoet fordeler?  

85. Hvad er fordelen ved at anvende inderdorn med breakerplade / dornholder? 

86. Hvad er fordele og ulemper ved at anvende dobbelt rørværktøj? 

 

PROFIL-EKSTRUDERING 

87. Får profilen sin form straks efter, at plasten forlader snekken? 

88. Hvordan sidder inderdornene fast i et profilværktøj? Forklar evt. ud fra tegningen i mappen. 

89. Hvorledes virker, og hvad er der i en profilkalibrering? 

90. Er coekstrudering anvendelig indenfor profilekstrudering? 

91. Er der særlige årsager til, at man skal være speciel omhyggelig med polering af profilværktøj? 

 

PLANFOLIE-EKSTRUDERING 

92. Hvad er en ”meltbank”? 

93. Hvad sker der hvis ”vulsten” bliver for stor? 

94. Spalteåbningen er 2 mm. Den færdige folie skal være 1 mm. Hvad sker der hvis du trækker 

planfolien ned til 1 mm.? 

95. Er coekstrudering muligt indenfor planfolie-ekstrudering? 

96. Er der problemer ved at anvende et ”etageværktøj”? 

 

FLADDYSEANLÆG 

97. Forklar processen. 

98. Hvorledes styres godstykkelsen? 

99. Hvilken funktion har modtryksbjælken? 

100. Hvorledes styres overfladens udseende på pladen/folien? 

101. Hvor mange lag kan en plade/folie bestå af?  

102. Har kalandrering noget at gøre med fladdyseanlæg? 

103. Er dysebredde og plade/foliebredde den samme? 

104. Hvordan er overfladen på valserne? 

105. Hvordan er temperaturen i valserne? 

 

MONOFILAMENTER 

106. Forklar processen. 

107. Hvilken indflydelse har kølevandets temperatur (under dysen) på monofilen? 

108. Hvad er der risiko for, hvis man chokkøler en monofil? 

109. Hvad anvendes til opvarmning inden strækningen? 

110. Kan man slette plastens hukommelse i monofiler? 

111. Hvordan opnår man elasticitet i en monofil? 

 

KABEL- og KAPPERØR 

112. Forklar processen. 

113. Hvilken funktion har en nippel i værktøjet? 

114. Hvordan fordeles plasten rundt om mediet (tråden/emnet) ? 

115. Hvad er den største risiko ved produktion med sidefødte værktøjer? 

116. Hvilken hastighed skal kappen ekstruderes med, i forhold til mediets hastighed? 

117. Kan vacuum anvendes i forbindelse med kabel- og kapperørsproduktion? 
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FLASKEBLÆSNING 

118. Forklar processen. 

119. Har slangen/strømpen samme godstykkelse i hele længden? 

120. Hvorledes styres godstykkelsen på slangen/strømpen? 

121. Hvorledes køles flasken? 

122. Hvad er kravet til slangen/strømpen ved produktion af håndtagsdunke? 

123. Hvad er et stanse-maskeudstyr? 

124. Hvad er forskellen på udvendig og indvendig slange? 

125. Hvordan virker strækblæsning? 

 

ANDET 

126. Kan styring af godstykkelsen foregå ved hjælp af varme? 

127. Kan folier, bægre, flasker, kapperør og pladen treates? 

128. Beregn opblæsningsforhold: Fladlagt folie = 600 mm., dysediameter = 120 mm  

129. Beregn dysediameter: Fladlagt folie = 600 mm., opblæsningsforhold = 3:1 

130. Hvad betyder MR - TR ? 

131. Hvad er produktionsbetingede egenskaber? 

132. Hvad kan man "uddrage" ud af en krympeprøve? 

133. Hvad kan man "uddrage" ud af en trækprøve 

134. Hvad kan man "uddrage" ud af en slagprøve 

135. Hvad kan man læse i en specifikation 

136. Hvad er den vigtigste baggrund for at lave OK kvalitet? 

137. Hvad er den vigtigste baggrund for at lave råvarekontrol? 

138. Hvad er den vigtigste baggrund for at lave emnekontrol? 

139. Hvad er den vigtigste baggrund for at lave proceskontrol? 


