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Processen fra granulat til produkt
Tragten
Altafgørende for et godt resultat er, at basis er i orden. Derfor er det meget vigtigt, at man er
opmærksom på, at tragten er helt ren, inden der skiftes råvare. Tragten kan enten børstes ren eller
støvsuges.
Et enkelt forkert granulatkorn kan i værste fald brænde fast i hovedet med efterfølgende rengøring til
følge, eller det kan trække lange striber i den efterfølgende produktion.

Påfyldning af råmateriale
I tragten på ekstruderen er der normalt et skueglas, så man kan se, hvor megen råvare der er tilbage.
Hvis der ikke hele tiden er granulat i ekstruderen, ændres temperatur og tryk. Det kan i værste fald
medføre forbrændinger, og det kan blive nødvendigt at stoppe, rense værktøj og snekke/cylinder og
starte op på ny.
Husk, at det er ekstruderførerens pligt at sikre sig, at der til stadighed er tilstrækkeligt meget materiale i
tragten.
Undertiden er der anbragt en magnetrist i bunden af tragten for at opfange eventuelle magnetiske
metalstumper. Ved enhver lejlighed, når tragten køres tom, fx ved materialeskift, skal ekstruderføreren
rense magnetristen.

Suger
Granulatet eller pulveret leveres normalt i sække a 25 kg eller i octabiner med ca. 1.000 kg (ca. 2 meter
høj paptønde på en specialpalle). Materialet hældes i ekstruderens tragt enten manuelt eller ved hjælp af
en suger monteret over tragten. Sugeren suger fra octabinen eller via et rørsystem fra store centrale
tankanlæg.
I materialesugere er der anbragt et filter, som forhindrer plast og støv i at fortsætte ind i sugemotoren.
Når sugeren starter, suges vippeklappen op, og hullet i bunden af be-holderen lukkes. Når sugeren
stopper, trykker materialet klappen ned og falder ned i tragten på ekstruderen, eller måske ned i et
automatisk indvejningssystem (et system med en vægt, der vejer råvaren, således at den automatiske
styring kan regulere aftrækshastigheden og derved bevare den samme godstykkelse på emnet).
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Ved materiale- eller farveskift er det overordentlig vigtigt, at man renser eller skifter filteret. Desuden
skal sugeslangen, beholderen på sugeren, eventuelt indvejningssystem og tragten rengøres meget
omhyggeligt.
Et enkelt overset granulatkorn eller farverester kan give affald flere timer efter eller produktionsstop, hvis
der går hul i emnet.
Ekstruderføreren må gøre sig klart, at det er lige så vigtigt at have opmærksomheden rettet mod
råmaterialet som mod selve forarbejdningen.
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De vigtigste dele i en suger

Fortørring
Inden påfyldning er det vigtigt at være opmærksom på, om der er behov for fortørring af råvaren. Husk
på, at hvis lageret er uopvarmet, kan temperatursvingningen fra lager til produktionshal især i
vinterhalvåret forårsage en del kondensfugt.
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Der er set flere eksempler på, at når der blev ekstruderet med en rå-vare fra lageret, blev produktet
meget mat og lettere ”opskummet”. Når produktet efterfølgende blev knust og ekstruderet igen, var
resultatet i orden. Ekstruderen var altså ikke i stand til at fordrive al fugten ved første ekstrudering.
Senere forsøg med at fortørre råvaren inden første ekstrudering gav acceptabel produktion første gang.

Stropsnekke
Hvis der ekstruderes med regenerat, kan der være stor forskel på vægten af den mængde, som snekken
tager med frem på én omdrejning. Hvis regeneratet stammer fra meget tynde emner, som er knust, vil
der være en masse luft og næsten ingen plast i den mængde, som snekken tager med frem. Dette kan
afhjælpes ved at montere en lodretstående stopsnekke, som presser det meget løse regenerat sammen.
Nogle virksomheder går dog over til at formale regenerat til pulverform, hvorved der sikres ensartet
fyldning af snekken. Man skal dog blot huske på, at jo flere molekyler man får revet over under
formalingen, jo dårligere bliver kvaliteten af det produkt, man laver.
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Princippet med stopsnekke an-vendes bl.a., når man anvender tyndt regenerat, fx folieknus. For
at sikre at snekken til stadighed har en kontinuerlig fødning, presser stopsnekken materialet ned
mod snekken i ekstruderen. Motoren på stopsnekken er ofte monteret med en styring, der ved
hjælp af strømforbruget styrer tryk-ket ned mod snekken.

Doseringssnekke
Ved ekstrudering med skiftende materialetyper og materialeformer, vil man i mange tilfælde opleve, at
snekken bliver overfyldt, hvorved der opbygges et ekstremt højt tryk.
Ved ekstrudering med dobbeltsnekkeekstruder er det også meget vigtigt, at råvaretilførslen stemmer
overens med snekkegeometrien. På grund af den tvungne materialetransport vil der ved overfyldning
ske det, at der opbygges så stort et tryk, at det kan få katastrofale følger i form af brud på dele i
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ekstruderen. Desuden vil den for store mængde plast presses ud gennem vakuum-zonen på cylinderen.
For at modvirke overfyldning er der på mange ekstrudere monteret en doseringssnekke. Denne
doseringssnekke kan varieres i hastighed, således at den præcist føder ekstruderen med den
råvaremængde, som snekken kan forarbejde.

Princippet med doseringssnekke anvendes, når man har en snekke med for stort
kompressionsforhold i forhold til materialet. Hvis man anvender varierende granulatstørrelse,
pulver, knus eller pelleteret, vil man i nogle tilfælde få overfyldning. Det kan modvirkes ved at
sætte doseringen ned eller i modsat tilfælde op.

Plastificeringsprocessen
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Det egentlige mål med plastificeringsprocessen er at overvinde de kræfter, hvormed molekylerne
hænger sammen – den indre tiltrækningskraft mellem molekylerne – og derefter lejre dem i en ny form.
Hanken i en bærepose kan blive meget lang, hvis vi har fyldt lidt for mange varer i posen. Det, der
egentlig sker, er, at molekylerne flytter sig i forhold til hinanden, og at de retter sig ud på grund af trækket
fra varerne og varmen fra hånden. Man kan også sige, at man overvinder den indre friktion i
plastmaterialet eller den indre tiltrækningskraft mellem molekylerne.
Det er disse såkaldte forskydningskræfter, vi skal overvinde i ekstruderen. Det sker ved at tvinge
materialets molekyler til at glide mod hinanden under transporten gennem ekstruderen.
Når snekken roterer, vil der foregå en fremadrettet transport, idet udfræsningen i snekken ligger som et
gevind med meget stor stigning. Den maksimale transporteffekt må være, når materialet bevæger sig i
en ret linje, parallelt med snekken. Den minimale transporteffekt er, når materialet følger snekkens
rotation.
Under tragten (traverszonen) presses materialet ind i ekstruderen som granulat eller pulver. Der er altså
mellemrum mellem plastkornene, hvori der findes luft. I kompressionszonen klemmes materialet
sammen, og luften fortrænges hen imod tragten. Samtidigt sker der en trykopbygning hen imod
værktøjet. Trykkets størrelse er også afhængigt af modtrykket i værktøjet og af eventuel filter/si.
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Plastificeringens procesforløb
Ved fremstilling af en homogen plastmasse under højt tryk – ud fra granulat – ved
enkeltsnekkeekstrudering er der ni trin i processen.
1. Råvare ind.
2. Sammentrykning og opvarmning.
3. Smeltning på overflade af cylinder.
4. Materialet er her i paknings-elastisk form.
5. Materialet er her smeltet og under maks. tryk.
6. Smeltet materiale blandes her.
7. Materiale filtreres gennem si.
8. Materialerotation stoppes gennem hulplade.
9. Materiale formes til rundt tværsnit

Varme
Ekstrudering foregår som ved andre termoplastforarbejdningsmetoder i tre faser:
– Opvarmning: Tilført varme, friktionsvarme, modtryk (aflæses som zonetemperatur, massetemperatur
og massetryk).
– Formgivning.
– Afkøling.

Opvarmning af cylinderen
Plast er en dårlig varmeleder, hvilket medfører, at det er vanskeligt at få varmen ind i plastmaterialet, og
det er vanskeligt at få den jævnt fordelt.
Det forhold er man nødt til at tage hensyn til i produktionsprocesserne.
Opvarmning af plasten i ekstruderen foregår bl.a. ved hjælp af de uden på cylinderen anbragte
varmebånd. For at kunne styre temperaturen er der for hver zone anbragt en føler og en
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temperaturstyring.
En zone kan bestå af flere varmebånd, der tændes og slukkes samtidigt. Føleren er da anbragt i
midten af de tilhørende varmebånd.
Dog må det her gentages, at det ikke alene er varmebåndene, der opvarmer plasten til
forarbejdningstemperaturen. Varmebåndene yder kun et tilskud af varme til plastificeringsprocessen.
Resten er friktionsvarme.

Her er der to varmebånd til hver zone. Føleren
sidder imellem varme-båndene.
(Pro-Consult A/S/ MAI VIRGINIO)

Her er der to varmebånd til hver zone. Føleren
sidder imellem varme-båndene.
(Pro-Consult A/S/ MAI VIRGINIO)

Plasten vil undervejs komme i berøring med den varme cylindervæg. Men på grund af den dårlige
varmeledning er det kun den del af granulatet, som rører ved cylinderen, der blødgøres. Snekkens
opgave er derfor at få materialet til at rotere, således at granulatkornene blødgøres på hele overfladen.
Snekkens udformning, kompressionsforholdet, er medvirkende til, at plasten bliver presset hårdere og
hårdere mod cylinderen. Derved presses granulatkornene ”flade”, og de endnu kolde områder kommer i
berøring med cylinderen og bliver blødgjort.
I pumpezonen, hvor der er mindst plads, foregår den sidste blødgøring og æltning af plasten.
Ved mange materialetyper sætter man temperaturen lavest ved tragten. Derefter sætter man oftest
temperaturen højere og højere hen mod snekkespidsen. Som en tommelfingerregel kan man i mange
tilfælde sætte indgangstemperaturen ca. 20 °C lavere end udgangstemperaturen, som sættes
tilsvarende den vejledende forarbejdningstemperatur i databladet.
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Temperaturforhold ved PVC
Hvis du skal ekstrudere PVC, vil du sandsynligvis ikke kunne finde en vejledende, anbefalet
forarbejdningstemperatur i materialedatabladet. En sådan findes sjældent. Massetemperaturen kan
variere fra ca. 70 °C og op til ca. 185 °C, afhængigt af hvor blødgjort PVC’en er. Jo mere blødgjort PVC’en
er, jo lavere temperatur.
Samtidigt er temperaturen meget afhængig af opholdstiden i ekstruder og værktøj, altså fra materialet
falder ned i snekken, og til det forlader dysen.
I PVC er der tilsat varmestabilisatorer, som skal forhindre, at PVC’en ”forbrænder” under ekstruderingen.
Stabilisatorerne skal hindre iltning af PVC’en, men ”brændes” i princippet selv af. Inden indholdet af
varmestabilisator er brugt op, skal PVC’en altså have forladt dysen, ellers forbrænder den.
Hvis man skal genbruge PVC-regenerat, kan det således være nødvendigt at tilsætte ny
varmestabilisator.
De samme forhold kan gælde for smøremidler og andre tilsætningsstoffer, når der er tilsat sådanne.

Friktionsvarme
Den varme, der udvikles ved snekkens arbejde med plastmaterialet, er friktionsvarme.
Friktion opstår, når to flader glider mod hinanden. Jo større kraft de to flader presses mod hinanden
med, jo større friktion og friktionsvarme.
Friktionen er forskellig, afhængigt af fx plasttype, smelteindeks, varme og tilsætningsstoffer. Den kan
bl.a. aflæses som det tryk, ekstruderen opbygger hen mod værktøjet.
Vi må betragte endnu et forhold, som kan møde plastmaterialet under processen. Hvis vi placerer en
stump stearin på sålen af et koldt strygejern, vil den blive liggende, selv om vi holder fladen lidt skråt.
Men er strygejernet varmt, vil selv en meget lille afgivelse fra vandret, bringe stearinstumpen i
bevægelse hen over strygesålen. Dette skyldes, at der opstår et smeltet lag mellem strygesålens
overflade og den ikke smeltede stearin.
Hvis plasten undervejs i ekstruderen bliver udsat for så varme områder, at overfladen bliver flydende, er
snekken ikke i stand til at transportere granulatet. Dette benævnes som stearineffekt.

Modtryksfilter/-si
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I de fleste plastforarbejdende virksomheder råder man ikke over et større udvalg af snekker med
tilstrækkeligt varierende snekkekompressionsforhold. Derfor kan man have problemer med at forarbejde
forskellige typer af termoplast.
For at gøre ekstruderne universale er der derfor anbragt en hulplade, hvorpå der kan sættes et
finmasket metalfilter. Maskernes størrelse og dermed modtrykkets størrelse kan være altafgørende for,
om plasten bliver gennemplastificeret.

Filteret/sien er placeret op mod hulpladen. Hvis det er et 2-lags eller 3-lags filter, skal materialet
først igennem det fine filter, dernæst igennem det grove og til sidst igennem hulpladen. De grove
masker på filteret er der kun for at under-støtte de fine masker. Ellers ville de fine masker blot
sprænges og føres ind gennem hulpladen på grund af det store tryk.
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Filtret skal:
– Opfange snavs.
– Øge modtrykket.
– Stoppe snekkerotationen i materialet.
Filteret ligger op mod hulpladen. Det bevirker som nævnt, at materialets strømning efter filteret ikke
bliver berørt af snekkens rotation.

Eksempel på filtre. Bemærk, at der findes
både 1-, 2- og 3-lags filtre.
(BOGØ Filter ApS)

Eksempel på filtre. Bemærk, at der findes
både 1-, 2- og 3-lags filtre.
(BOGØ Filter ApS)

Hvis der er risiko for, at der lægger sig snavs op mod filteret, vil der samtidigt være risiko for, at der
forekommer stillestående materiale foran disse områder med snavs. Hvis man forarbejder en plasttype,
som ikke tåler varmen i længere tid, fx POM eller PVC, er det uhensigtsmæssigt at anvende filtre. Man
bliver nødt til at køre uden filtre og lade eventuelt snavs passere.
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Men da man ved ekstrudering i disse følsomme materialer også har brug for modtrykket, må dette
frembringes på en anden måde. Man anvender da en spærrering eller modtryksring.
Spærreringen eller modtryksringen er en for-snævring, som bliver indsat ved overgangen mellem
cylinder og værktøj. Den er udstyret med et lille hul af en given størrelse. Ved at udskifte ringen med en,
der har større eller mindre hul, har man mulighed for at opnå det tryk under plastificeringsprocessen,
man ønsker.
Det tryk, som snekken udfører på plasten ved fremdriften og ved kompressionsforholdet, kan udvikle
meget varme. Varmeudviklingen kan være så kraftig, at temperaturen langt overstiger det ønskede.
Derfor er det meget vigtigt, at man kører med et korrekt antal snekkeomdrejninger. Få omdrejninger
giver for lidt friktionsvarme, og for mange omdrejninger giver ofte for megen friktionsvarme.
Modtrykket har også stor indflydelse på temperaturen. Højere modtryk giver større friktion og dermed
mere varme, lavt modtryk giver lav friktion og dermed kun lidt friktionsvarme.
Snekkens kompressionsforhold har også stor betydning. Lav kompressionsforhold giver lav friktion og
kun lidt friktionsvarme. Højt kompressionsforhold giver høj friktion og megen friktionsvarme.
Endelig kan man på visse ekstrudere regulere modtrykket ved at forskyde snekken frem eller tilbage.
Åbningens størrelse – drosselspalten – mellem cylinder og værktøj giver så større eller mindre modtryk.
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Automatisk filterskifter. En trykmåler er
placeret umiddelbart før filterskifteren. Når
trykket før filteret bliver tilstrækkeligt højt,
sendes signal til drejemekanismen, som
drejer et nyt filter frem foran
gennemstrømningshullet. Derved falder
trykket, og drejemekanismen stopper.
(Svanström Extrutec AB/Haver og Boecker)

Drosselspalte Snekken kan forskydes frem og
tilbage.

Massetryksmåler
Massetrykmåleren placeres således, at dens flade ende sidder præcist glat med den indvendige side af
den del, den er skruet fast i. Massetrykmåleren måler kun med den lille, glatte endeflade. Vær meget
forsigtig, når den skal håndteres, den tåler ikke slag.
I stikket/kablet til føleren sidder der en masse meget tynde ledninger. Vær også forsigtig ved af- og
påmontering af dem.
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Massetrykmåler
Trykmåleren er typisk placeret ved indgangen til værktøjet. Trykket, der vises på et display, kan variere
fra ca. 50 til flere hundrede bar, alt afhængigt af plasttype og andre forhold. Husk at undersøge, hvor
stort et tryk den aktuelle maskine kan tåle. Ellers risikerer du at snekken knækker eller værktøjet
sprænges.
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Massetrykmåler

Massetemperaturmåler
Massetemperaturmåleren er udstyret med en 10-20 mm lang følerspids, som skal stikke ind i den
forbistrømmende plast. Der er således meget stor risiko for at rive spidsen af føleren, hvis man starter,
inden plasten er helt gennemvarm.
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Ligeledes er der risiko, hvis man under drift skifter til en mere varmekrævende plasttype. Det alt for høje
tryk, der opstår, kan rive følerspidsen af, foruden at det måske knækker snekken.
Nogle følere er udstyret med en fladtrykt spids. Her er det meget vigtigt, at strømningsretningen på
plasten ikke går på tværs af den fladtrykte spids, for så vil den øjeblikkeligt knække.
I stikket/kablet til føleren er der to meget tynde og dårligt isolerede ledninger. Vær også forsigtig ved afog påmontering af dem.

Massetemperaturmåler
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Display tryk og temperatur
Øverst aflæsning af opnået massetemperatur. Nederst aflæsning af massetryk (ekstruderen kører ikke)
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Ekstruderingsværktøj
I ekstruderingsværktøjet formgives den opvarmede plast. Om plasten formes til fx en slange, profil, folie,
plade eller monofil, er i den her sammenhæng underordnet. Det er de samme forhold i værktøjet, der
skal tages hensyn til.
Varmebåndene på værktøjet tilfører normalt en lille smule varme. Varmen er kun medvirkende til at
hjælpe plasten igennem værktøjet og har grundlæggende ingen indvirkning på plastificeringsprocessen.
Dog kan værktøjer med en meget lille dyse- eller spalteåbning udøve et ret stort modtryk på lige fod med
filteret/sien.
Hvis man forestiller sig, at der ikke er noget filter eller si eller anden form for modtryk, og at værktøjet er
til fx store rør med en spalteåbning på 15 mm, så vil plastkornene rent faktisk kunne ”trille” stille og
roligt igennem ekstruder og værktøj. Snekken vil da i princippet blot fungere som en transportsnegl, når
der ses bort fra kompressionsforholdet.
Er det derimod et værktøj med meget små/tynde flydeveje, kan der opstå så megen friktionsvarme i
værktøjet, at dele af plasten eller dele af tilsætningsstofferne, som måske ikke tåler så høj temperatur,
kan brænde fast indvendigt i værktøjet.
Dette kan opleves som brandstriber (mørke striber af forkullet plast, som forringer kvaliteten). Der kan
være matte striber i overfladen. Det kan også forekomme som sorte klatter i overfladen fra forbrændte
klatter, som river sig løs og følger med produktet ud.
En af måderne at løse dette problem på er at sætte produktionshastigheden ned. En anden måde kunne
være at hæve temperaturen en anelse på værktøjet der, hvor der er mindst plads. Derved varmes
overfladen i plasten, som bliver mere blød og derved smutter nemmere igennem. Men pas på, at plasten
ikke bliver nedbrudt og derved mister kvaliteten.
Hvis man hæver temperaturen på dysen, vil man i de fleste tilfælde også opleve, at emnet bliver mere
blankt i overfladen.

Køling
Efter formgivningen skal produktet køles ned. Det kan ske ved berøring mod vandkølet metal, fx valser til
køling af plader eller en kalibrator til køling af rør. Ujævnheder i plader bliver rettet, ved at pladen
passerer mellem et sæt vandkølede valser, som samtidigt køler overfladen på pladerne.
Røret får den glatte udvendige overflade, ved at det føres ind gennem et vandkølet stål- eller messingrør,
også kaldet kalibrator. Et overtryk inden i plastrøret, eller vakuum i kalibratoren uden om plastrøret,
presser/ suger plastrøret ud mod den omgivende stål- eller messingrørskalibrator. Derved køles og
glattes den udvendige overflade på plastrøret. Rindende vand, brusere eller kølekar fyldt med vand
fjerner ofte den sidste rest af varme fra emnerne.
Profilindustrien anvender en tilsvarende kalibrator som ved rørene. Her har kalibratoren blot den samme
facon som profilet.
Luftblæsere eller køleluft anvendes i folieindustrien. Men ofte anvendes en kombination af flere
kølemetoder.
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At køle materialet er, modsat opvarmning, at fjerne energi, indtil det frembragte produkt er stift nok til at
holde sin form. Emnet skal afkøles af det kølende medium – vand, luft eller metal, hvorved
varmeenergien fjernes. Jo bedre kontakt, og jo lavere temperatur kølemediet har, desto bedre køler det.
En ting, man skal være opmærksom på vedrørende nedkøling af plast, er, at det tager lige så lang tid at
nedkøle materialet, som det tager at op-varme det. Det medfører ofte, når man anvender en kraftig
køling, at man får ”indefrosset” nogle spændinger i produktet.
Plastmaterialer skrumper meget. Hvis man fx køler kraftigt og længe med en vandkølet kalibrator på et
rør, vil den ydre del stivne. Røret vil så få den størrelse, som kalibratoren har. Men hvis der kun køles kort
tid, vil den indre del af røret få en langsom, naturlig køling og vil, samtidigt med at det bliver koldere, blive
mindre. Den tynde, stivnede ydre skal er ikke i stand til at modstå trækket fra svindet i det indre rør, og
diameteren bliver mindre.
Lav produktionshastighed giver større diameter. Høj produktionshastighed giver mindre diameter.
Ved høj produktionshastighed opnås kort køletid og ringe køling af røret, hvilket medfører stort
eftersvind.
Ved lav produktionshastighed opnås længere køletid og god køling af røret, hvilket medfører mindre
eftersvind.

Køling og produktiosnhastighed
A. Høj produktionshastighed = ringe køling = mindre diameter. Den afkølede skal trækkes ind mod
centrum af svindkræfterne i den indre del af røret. Diameteren bliver meget mindre end kalibratoren. B.
Lav produktionshastighed = god køling = stor diameter. Den afkølede skal er i stand til at modstå
svindkræfterne i den indre del af røret. Diameteren forbliver næsten samme størrelse som kalibratoren.
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Strækning
Plasten har ”hukommelse”, hvilket indebærer, at den form, som plasten har, når den forlader dysen, vil
den søge tilbage til, hvis den omgivende temperatur bliver høj nok.
Når man fx strækker en folie ved opblæsning af boblen, er det en ænd-ring, som plasten ”husker”. Det
betyder, at hvis man klipper et stykke ud af en plastpose, fx på 100 × 100 mm, og lægger det ind i en ovn
ved 130-150 °C, vil man få at se, hvor stor folien var, inden den blev blæst op. Denne egenskab udnyttes
til krympefolier.
Det samme gør sig gældende ved mange fibre. For eksempel skal tøj, der er lavet af PA, vaskes ved
meget lav temperatur (30-45 °C). Hvis man kogevasker en skjorte, kan man opleve, at den kommer ud
som en ”børneskjorte”, dog en noget kraftig skjorte. Det sker, fordi fibrene begynder at krybe tilbage til
den størrelse, som de havde inden strækningen.
Dette medfører, at hvis man strækker/trækker i emnet for at opnå mindre godstykkelse, vil emnet, hvis
det bliver udsat for tilstrækkeligt varme, krybe tilbage til den oprindelige godstykkelse ved dysen.

Snekkens arbejde
For at kunne styre opvarmningen af plasten, må man vide, hvad der foregår i de enkelte zoner i
snekkeregionen. Snekken består normalt af:
Fødezone
Kompressionszone
Pumpezone
Eventuelt snekkekøling
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Plastens passage gennem snekken
Tegningen forestiller materialet på snekken rullet ud som et langt bånd. I starten er ”båndet” granulat.
Derefter sker der en begyndende plastificering, som lægger sig op mod gængen. I slutningen er al
plasten smeltet.

Fødezone
Granulatet eller pulveret er relativt koldt og stift, når det falder ned om-kring snekken. Det kan være
forvarmet, men må ikke være for blødt. Snekkegængerne er da i stand til ved snekkens rotation at
skubbe materialet fremad.
Det er meget vigtigt, at materialet i starten er tilstrækkeligt stift. Hvis det var eller blev letflydende lige
under tragten, ville det blot klæbe fast til snekken og følge med denne rundt eller flyde tilbage i
gængerne, mens snekken roterer. Det skal være fast materiale, som snekken skubber på.
Igennem fødezonen sker der en vis opvarmning af materialet, men det er kun den del af plasten, som er i
berøring med cylindervæggen, der bliver blødgjort. Gængen vil så under rotationen skrabe den blødgjorte
plast af cylindervæggen. Plasten bliver presset ned langs gængevæggen af den kontinuerlige strøm af
nyt, afskrabet materiale. Derved opstår der rotation i den blødgjorte plast i den bagerste del og i bunden
af hulrummet mellem gængerne.
Vi må forestille os, at dette blødere materiale strømmer i større og større ”cirkler” foran gængen, mens
flere og flere af plastkornene smeltes.
Luften har dog hele tiden mulighed for at undvige bagud gennem det ikke smeltede materiale.
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Fødezonen
Når hulrummet mellem gængerne i fødezonen fyldes med koldt granulat (de gule piller), vil de piller, som
kommer i berøring med cylinderen, blive opvarmet/smeltet (de mørkere farvet). Når snekken roterer, vil
den ”bagvedliggende” gænge skrabe de smeltede piller af cylinderen, og denne ophobning af smeltet
plast vil til stadighed rotere rundt om sig selv på grund af snekkens rotation og gængernes
fremaddrivende bevægelse. Den ”foranliggende” gænge bevæger sig hele tiden fremad, og de endnu
kolde piller bliver skubbet fremad i dette hulrum. Derved kommer nye piller i berøring med cylinderen, og
disse bliver således også opvarmet.

Kompressionszone
Når plasten kommer frem til kompressionszonen, er en større del af den plastificeret, men der mangler
stadigt den del, som befinder sig i den forreste del af hulrummet mellem gængerne.
På grund af den vigende plads presses plasten hårdere og hårdere mod cylindervæg og snekke. Derved
opnås endnu bedre varmeoverførsel fra cylinderen, og snekkerotationen giver mere varmetilskud i form
af friktionsvarme.
Varmen fordeler sig langsomt, men snekkens rotation hjælper med fordelingen, ved at den drivende
gænge skraber plastmaterialet af cylindervæggen, så nyt materiale kan komme i berøring med
cylindervæggen.
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Hvis der er vakuum- eller afdampningszone med skueglas på ekstruderen, vil man her kunne se, at
plasten ligner ”en ikke helt færdigæltet dejmasse”, som det kendes fra bagning.
I kompressionszonen presses plasten desuden så hårdt sammen, at den resterende luft mellem de
resterende granulatkorn fortrænges bagud mod tragten.

Kompressionszonen
De sidste, endnu kolde piller kommer i berøring med cylinderen, og samtidig bliver hulrummet mellem
gængerne mindre og mindre, og luften mellem pillerne bliver presset bagud mod tragten. Det reducerede
hulrum sikrer samtidigt, at al plasten får en meget god kontakt med cylinderen, hvilket bevirker en god
opvarmning. Da plasten er en dårlig varmeleder, kan selve kernen i den enkelte pille stadig være koldere
end det udenom, men i slutningen af kompressionszonen mases pillerne effektivt sammen, så en
æltning kan begynde.

Pumpezone
På vej ind i pumpezonen forsvinder den sidste luft bagud.
I pumpezonen udlignes den sidste varmeforskel, som endnu måtte være til stede, eventuelt på grund af
enkelte meget store granulatkorn, og her sker den optimale blanding/æltning af materiale, farver og
andre tilsætningsstoffer.
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I nogle snekker kan der som nævnt være indskudt en eller flere forskelligt udformede mikse-enheder
eller barriereenheder. Den nævnte ”barriere” skal forhindre ikke-smeltet materiale i at nå frem til
værktøjet. Først når plasten er helt smeltet, vil den være i stand til at komme igennem den meget lille
åbning ved barrieren.
Når plastmaterialet forlader snekken, skal det være en fuldstændigt homogen masse.
En vigtig faktor ved ekstrudering er snekkens rotationshastighed. Såvel for få som for mange
omdrejninger har uheldig indflydelse på plastificeringen.
Ved meget få omdrejninger kan varmen fra varmebåndene selvfølgelig alene smelte plasten. Men ingen
virksomheder tillader så lav en produktionshastighed.
Ved lidt flere omdrejninger kan varmebåndene ikke nå at varme plasten op, og hastigheden er stadig så
lav, at der ikke udvikles nok friktionsvarme. Det vil selvfølgelig resultere i dårlig plastificering.
Ved endnu højere hastighed vil udviklingen af friktionsvarme være så høj, at den sammen med den
tilførte varme vil være i overensstemmelse med den ønskede massetemperatur, og resultatet vil være
optimalt.
Ved meget høj snekkehastighed er der to muligheder. Måske kan plastkornene ikke nå at smelte helt ind
i midten (plast er en dårlig varmeleder), og derved får man en uhomogen plastmasse. Eller måske
udvikles der så megen friktionsvarme, at molekylerne brister, og kvaliteten forringes væsentligt.
Hvis man kører med mange snekkeomdrejninger, er det muligt, at temperaturen i pumpezonen og
massetemperaturen er høj nok eller måske endda for høj. Men det er jo ingen garanti for, at al plasten er
lige varm. Det er jo kun en gennemsnitstemperatur, der vises. Således kan den ydre ”skal” af et korn
udmærket være fx 240 °C og ”kernen” kun 180 °C. Dette vil man måske kunne aflæse som en
massetemperatur på 210 °C.
Hvis der i kompressions- og pumpezonen opstår for høj temperatur, måske på grund af for stort modtryk
eller for høj snekkehastighed, starter zonekølingen/køleblæseren. Men husk på, at temperaturen kun
sænkes i cylinderen. Temperaturforskellen på plasten og den omgivende cylinder kan godt være stor.
Tænk blot på temperaturforskellen i en gryde. Det er ikke på siden af gryden, at maden brænder på, men
i bunden.
Husk, at plasten kan være endog meget varm på grund af friktionsvarmen, selv om cylinderen er kølet af
blæserne.
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Pumpezonen
Alle piller skal her være blødgjort/smeltet, og bliver her æltet og blandet, således at alle eventuelle
fyldstoffer, tilsætningsstoffer, farver og andet bliver effektivt fordelt i plasten. Her må der ikke være luft
til stede mellem granulaterne, som tegningen måske ellers antyder. Illustrationen er lavet for at vise, at
hulrummet er blevet mindre, og at alle piller er opvarmet og smeltet.

Snekkekøling
På ekstrudere, hvor der er temperaturstyring på snekken, kan man således delvist styre fremdriften af
plasten ved hjælp af snekketemperaturen. Lav snekketemperatur giver kraftig fremdrift og dermed
højere friktionsvarme. Høj snekketemperatur giver dårligere fremdrift og dermed mindsket
friktionsvarme.
Snekker med indvendigt, lukket kølesystem kan man ikke regulere.

Snekkens udseende
Hvis man forestiller sig, at man kunne stoppe snekken og rulle den plastmasse ud, der sidder mellem
gængerne, vil man få et langt bånd, som ville se ud som på tegningen nedenfor.
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Plastens passage gennem snekken
Tegningen forestiller materialet på snekken rullet ud som et langt bånd. I starten er ”båndet” granulat.
Derefter sker der en begyndende plastificering, som lægger sig op mod gængen. I slutningen er al
plasten smeltet.
Når man tager snekken ud for rengøring, bør den se således ud:
I fødezonen bør den være blank og pæn som ny, måske med enkelte smeltede plastkorn siddende foran
og på den drivende gængeside/flanke.
Bag ved gængen må der ikke sidde materiale. Hvis det er tilfældet, har fødezonen været for varm, og der
har været for dårlig fremdrift af den alt for blødgjorte plast.
Hvis der sidder materialerester her, vil det nedsætte ydelsen, og også kunne resultere i, at man endog
meget længe efter et farveskift uden at have rengjort snekken vil kunne opleve, at der pludselig kommer
materiale ud med den forrige farve.
I kompressionszonen sker der en gradvis farvning (blå) af snekken på grund af varmen. Samtidigt vil
der på den drivende gængeside sidde rester af smeltet plast. Dette tiltager frem mod pumpezonen.
Mængden af fastsmeltede plastrester vil dog være afhængig af plasttypen. Fx efterlader PE næsten
ingen rester, mens ABS sikkert efterlader en del.
Pumpezonen kan være helt farvet (blå) på grund af varmen. Her vil der i mange tilfælde være fyldt med
materialerester, igen afhængigt af plasttypen. Nu kan det jo være svært at se, hvordan plasten har været
smeltet her, men måske kan farverester afsløre, om plasten har været homogen i hele
gængehulrummet. Eventuelt usmeltede korn her kan stamme fra, da snekken blev kørt tom.
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Fejl i fødezonen
Bag ved gængen sidder størknet plast, som nedsætter ydelsen, og som måske rives løs senere.
Det bør være unødvendigt at forklare, hvor vigtigt det er at få snekken helt renset ved materiale- eller
farveskift.
Mangelfuld rensning kan medføre, at man må kassere måske flere hundrede kg misfarvede emner eller
bruge en arbejdsdag på at lede efter emner med rester af andre plasttyper. For slet ikke at nævne, at
virksomheden måske mister kunder på grund af overset dårlig kvalitet.
Hvis snekkens gænge i fødezonen er blevet bøjet bagover på grund af det tryk, den skubber materialet
frem med, kan det være tegn på, at der har været for lidt varme på en eller flere zoner. Andre mulige
årsager er for lav temperatur i fødezone, forkert temperaturprofil, for stort kompressionsforhold, forkert
zoneopdeling i forhold til materiale-type, for høj snekkehastighed og for stort modtryk.

Temperatursætning
Det er umuligt at give regler for, hvordan temperaturen skal sættes i de enkelte varmezoner på
ekstruderen samt på værktøjet. Her er dog nogle synspunkter, som måske kan være en hjælp.
Tanken bag vejledningen er, at det er den tilførte varme, der bestemmer, hvad massetemperaturen
bliver. Hvis det udelukkende er friktionsvarmen, som bestemmer temperaturen i de sidste zoner og i
værktøjet, er der meget stor risiko for, at temperaturen vil svinge uacceptabelt, eventuelt på grund af
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små ændringer i trykforhold, filter, granulatstørrelse, blandinger osv.
Dog skal en stor del af opvarmningen komme fra friktionsvarmen, men ikke så meget at den overtager
”magten”.
Desuden er der den risiko, at der opstår forbrændinger indvendigt i værktøjet, hvis dette udelukkende
holdes varmt af friktionsvarme.
Sagt kort og godt: Det er dig, som skal bestemme temperaturen, og ikke maskinen.
Derfor er det vigtigt at se på den ”aktuelle” temperatur i forhold til den, du har sat.
Omkring fødezonen: Her må ”aktuel” temperatur gerne være få grader lavere end den indstillede. ”On”lampen på varmereguleringen må gerne lyse en stor del af tiden, men skal slukke en gang imellem.
Ellers er der noget galt med varmebåndene (eventuelt brændt af).
Hvis der er uafbrudt varme på, vil cylinderen blive rødglødende ligesom varmebåndene, og der vil sætte
sig fastbrændt materiale på cylindervæggen. Det vil efterhånden komme ud som sorte klatter eller
slagger.
Omkring kompressionszonen: Her må ”aktuel” temperatur gerne være den samme som den indstillede.
”On”-lampen på varmereguleringen må gerne lyse en gang imellem, men bør slukke ofte.
Der kan ikke gives et fast interval, men der må være varme på 10 til 50 % af tiden.
For megen varme her er tegn på for lidt friktionsvarme og vil måske resultere i fastbrændt materiale på
cylindervæggen. Det vil komme ud som sorte klatter eller slagger.
Omkring pumpezonen: Her må ”aktuel” temperatur gerne være den samme som den indstillede. ”On”lampen på varmereguleringen må gerne lyse en gang imellem, men bør slukke meget ofte.
Der kan heller ikke her gives et fast interval, men der må være varme på 5 til 25 % af tiden.
For megen varme her er også tegn på for lidt friktionsvarme og vil måske resultere i fastbrændt
materiale på cylindervæggen.
Hvis temperaturen er højere end den indstillede, er udviklingen af friktionsvarme så stor, at man har
mistet kontrollen. Så er det friktionsforholdene i materialet og ekstruderen, som bestemmer
massetemperaturen. Løsningen på det problem kan være fx temperaturændring eller færre omdrejninger.
På værktøjet: Her må ”aktuel” temperatur gerne være den samme som den indstillede. ”On”-lampen på
varmereguleringen må gerne lyse en gang imellem, men bør slukke meget ofte.
Varmebåndene bør kun erstatte det varmetab, der er fra værktøjet, og yde et lille tilskud til ekstra
blødgøring af den plast, som glider langs væggen i værktøjet.
Den plast, som presses langs væggen, er den, som møder mest modstand.
For megen varme fra varmebåndene kan resultere i fastbrændt materiale i værktøjet.
Hvis temperaturen i værktøjet er højere end den indstillede, er det tegn på, at der udvikles friktionsvarme
i de snævre områder i værktøjet. Derved opstår der risiko for, at varmefølsomt materiale eller
tilsætningsstoffer brænder fast, og der kommer matte striber og forbrændinger i produkterne.
På dysen: Temperaturen sættes ofte 5-15 °C højere end de øvrige værktøjstemperaturer. Det medvirker
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til at lette materialets vej her, hvor der er mindst plads.
Samtidigt er det med til at give en mere glat, blank og glansfuld overflade på produktet.

Temperaturprofil
Temperaturprofil er et udtryk for, hvordan man har sat temperaturen i de forskellige zoner.
Temperaturprofilen kan være stigende eller faldende, eller stigende i starten og dernæst faldende osv.
I nogle tilfælde, hvor man får en dårlig blandet eller plastificeret masse, kan det måske hjælpe at tvinge
temperaturen i pumpezonen ned ved hjælp af kølingen/køleblæseren i pumpezonen (se temperaturprofil
2).

Temperaturprofil 1 og 2
Det kan fx gøres for at opnå højere modtryk, når plasten skal gennem filteret/spærreringen.
På denne måde vil kompressionszonen komme til at arbejde hårdere og dermed tilføre mere
friktionsvarme. Når plasten således smeltes på et tidligere tidspunkt, kommer pumpezonen til at arbejde
mere effektivt med æltningen/blandingen af materialet.
Hvis massetemperaturen bliver for høj, kan det i nogle tilfælde hjælpe at hæve varmen i fødezonen. Det
bevirker, at snekken kommer til at arbejde med en lidt blødere plast. Derfor vil den kraftige fremdrift
aftage, og trykket vil falde og dermed også mængden af friktionsvarme.

Snekkekarakteristik
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Når modtrykket i ekstruderen vokser, stiger returstrømningen i snekkegængerne. I dybe gænger opstår
en forholdsvis større returstrøm, end i de lave gænger. Ved stigende modtryk falder snekkens
transportevne, og timeydelsen falder mod nul (A).
Dybe snekkegænger har større transportvirkning ved lavt tryk, idet de giver plads til mere granulat end de
lave snekkegænger.
Stiger modtrykket fra B til C, fx ved et snavset filter, falder timeydelsen for de to snekketyper med
henholdsvis D og E.

Snekkekarakteristik
Snekker med dybe gænger har et større fald i ydelsen, når modtrykket stiger. Snekker med lave gænger
bevarer næsten den fulde ydelse, selv om modtrykket stiger.
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Dornvarme
På store værktøjer kan dornen være hul. Her er det muligt at montere varmebånd i dornen, således at
man også kan styre temperaturen på inderdornen.
Hvis der er en stor inderdorn med luftgennemstrømning i værktøjet, anbefales det at montere
varmebåndene i inderdornen, hvis sådanne findes. Luftgennemstrømningen vil til stadighed køle
inderdornen, og derved får man dårlig flydning langs den. Det kan som før nævnt resultere i
friktionsvarmeudvikling og forbrændinger eller dårlig flydning. Materialet kommer måske til at ”rulle”
langs den kolde dorn, og dermed forringes kvaliteten. Desuden bliver emnet mat indvendigt, hvis dornen
er koldere end plasten.

Ydelse
Der er flere måder at kontrollere en ekstruders ydelse på. Her nævnes den nok mest enkle måde at gøre
det på, hvis der ikke findes automatik på maskinen, som kan beregne ydelsen. Man kunne jo også have
brug for at kontrollere automatikken!
En time består af 60 minutter a 60 sekunder: I alt 3.600 sekunder. Hvis man måler den mængde eller
længde, som ekstruderes på 36 sekunder, får man altså at vide, hvor meget der produceres på 1/100 af
1 time. Med denne viden kan reglerne i boksen til venstre opstilles.

1 cm pr. 36 sekunder svarer til
100 cm (eller 1 meter) i timen.
→ Antal cm pr. 36 sekunder = antal meter pr. time
1 gram pr. 36 sekunder svarer til
100 gram i timen.
→ Antal gram pr. 36 sekunder = antal gram × 100 pr. time
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