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Opgavens art:   Beregning på folie til markafdækning 

 

Opgaveformulering:  Du leder en mindre ekstruderingsvirksomhed, og er blevet  

bedt om at fremsende tilbud på folie til markafdækning. 

 

Fagområde:   Ekstrudering 

 

Opgavens varighed:  3 timer / 4 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Videregående ekstrudering trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Lommeregner og udleverede formler 

 

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 er blevet bedt om at fremsende tilbud på folie 

til markafdækning.  

Der er tale om et areal på 30 hektar. (300000 m
2
) 

 

 

Tilbudspris, inkl. transportomkostninger til kunden, ønskes udført på folien. 

 

Folien udføres iflg. vedlagte specifikation næste side 

 

Prisberegningen foretages ud fra middelmål og middelvægt 

 

Folien opspoles i ruller af  500 meter. 

 

Af hensyn til konkurrencen på markedet, fremsendes en alternativ pris på folien udført i regenerat. 

 

Omkostninger: 

 

 Folien udføres i PELD (Borealis FA 3220 natur)  Densitet 0,92 g/cm
3
  

 Råvaren koster dags dato:    Pris pr. kg. =  9,50 Kr.. 

 Folien udføres i PELD Regenerat   Densitet 0,92 g/cm
3
  

 Regeneraten koster dags dato:   Pris pr. kg. =  5,50 Kr.. 

 Opstilling og klargøring forventes at vare:   3 timer 

 Indkøring forventes at vare:    1 time og 42 kg råvarer 

 Ekstruderen har en effektiv ydelse på:    42 kg i timen 

 Emballering koster pr. rulle:  57,50 kr.. 

 Timeløn for medarbejderen:  270,00 kr.. 

 Omkostning for maskiner og udstyr pr. time: 110,00 kr.. 

 Transport til kunden. Tilbud foreligger:  450,00 kr.. pr. ton. 

 Spild, fortjeneste og andet:   15 % af samlede omkostninger. 

 Der skal ikke beregnes overlæg på folien ved udlægning. 

 

Alle priser er ekskl. 25 % moms. 

 

 

 

 

 

 

Se specifikation næste side.
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Specifikation                         KOPI 
 

RØRFOLIE Fladlagt 1500 mm Markafdækningsfolie: 50 my 

Nominel fladlagt 

1500 

Fladlagt min. 

1495 

Fladlagt maks. 

1505 

Folietykkelse min. 

45 my 

Folietykkelse maks. 

55 my 

Nominel 2 x fals 

- 

Fals min. 

- 

Fals maks. 

- 

Falsforskydning: 

- 

Nominel rullebredde 

1500 

Afstand mellem false: 

- 

Spolerørs længde: 

- 

Svejse længde:  

- 

Farve:  

Natur 

Forslag til råvare:  

Nyborg regenerat PE, uden slip (9300) med slip (9301), SMI ca. 3,0 

Borealis, FA 3220 (Gl. nr. i datablad: LE 6600) 
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 Facitliste: 

300 0,005 100 0,92 = 138 Gr. / meter 

Bredde Tykkelse Længde Densitet     

Cm. Cm. Cm.      

        

300000 divideret med 3 = 100000 Løbende meter 

Areal   m
2
 pr.     

m
2
   løbende      

   meter     

        

138 x 100000  = 13800 Kg. 

gr.  meter      

        

13800 divideret 42 4 = 332,57 Timer til produktion 

Kg. med kg / time timer     

   opstart osv.     

        

13842 x  Kr.        9,50   =  Kr.    131.499,00  Ny råvare inkl. indkøring 

kg  pr. kg.      

        

13842 x  Kr.        5,50   =  Kr.      76.131,00  Regenerat inkl. indkøring 

kg  pr. kg.      

        

332,57 x  Kr.   380,00   =  Kr.    126.377,14  Arbejdsløn og maskinpris 

Timer  Løn + mask.      

        

500 x 3  = 1500 m2 pr. rulle 

meter  meter      

        

300000 divideret med 1500 = 200 Ruller 

m
2
   m2     

        

200 x  Kr.     57,50   =  Kr.      11.500,00  Emballering 

ruller  pr. rulle      

        

13800 x  Kr.   450,00   =  Kr.        6.210,00  Transport 

kg.  pr. ton      

        

      Kr.    275.586,14  Pris med ny råvare 

      Kr.      41.337,92  15 % Spild m.m. 

      Kr.    316.924,06  Samlet pris med ny råvare 

        

      Kr.    220.218,14  Pris med regenerat 

      Kr.      33.032,72  15 % Spild m.m. 

      Kr.    253.250,86  Samlet pris med regenerat 

 


