
   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 63-34 
 

 

63-34 Beregning på rør Ribe-Kolding.docNavn: ____________________________________________ Side 1 af 4 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

 

Opgavens art:   Beregning på rør fra Ribe til Kolding 

 

Opgaveformulering:  Du leder en mindre ekstruderingsvirksomhed, og er blevet 

bedt om at fremsende tilbud på en rørledning. 

 

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 en 

rørledning fra Ribe til Kolding. 

 

 

Tilbudspris, inkl. transportomkostninger, ønskes udført på rørledningen. 

 

Afstand Ribe – Kolding 52 km..  

 

Rørledningerne udføres som Ø 63 iflg. DS 2119 PN 6 (specifikation næste side)  

 

Rørene opspoles i ruller af  200 meter. 

 

For at kunne vurdere, om der skal investeres i overvågningsudstyr til kontrol af godstykkelse og dia-

meter, ønskes en beregnet pris på den laveste, samt den højeste omkostningspris på ordren. 

 

Tilbuddet udføres på den højeste pris. 

 

Omkostninger: 

 

 Rørene udføres i PEHD (Borealis HE 2467 sort).  Densitet 0,955 g/cm
3
  

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

 Opstilling og klargøring forventes at vare:   7 timer 

 Indkøring forventes at vare:    1 time og 32 kg råvarer 

 Ekstruderen har en effektiv ydelse på:    32 kg i timen 

 Emballering koster pr. rulle:  12,50 kr.. 

 Timeløn for medarbejderen:  240,00 kr.. 

 Omkostning for maskiner og udstyr pr. time: 120,00 kr.. 

 Transporttilbud foreligger:   300,00 kr.. pr. ton. 

 Spild, fortjeneste og andet:   17 % af samlede omkostninger. 

 

Alle priser er ekskl. 25 % moms. 

 

 

 

 

 

Se specifikation næste side.
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Specifikation             KOPI 

RØR - PEHD 
DS 2119  Kunde: Alle interesserede. 

Ø 63 PN 6 

Nominel yderdiameter 

63 

Middeldiameter min. 

63,0 

Middeldiameter maks. 

63,6 

Gods min. 

3,6 

Gods maks. 

4,2 

Diameteren måles med cirkometer,  

eller som et gennemsnit af 4 målinger med skydelære. 

Godstykkelsen måles med måleur, 

eller med skydelære. 

Største tilladte enkeltdi-

ameter.: 

Måles med skydelære. 

Maks. 

 

64,26 

Tolerance på rørlæng-

de: 

+ - 10 mm 

Længde:  

 

Ruller à  

max. xx m. 

Farve:  

 

 

Sort 

Forslag til råvare:  

Borealis, HE 2467, Sort (Datablad: NCPE 2467 & HE 2467) 

Ribe regenerat af PEHD - rør og flasker 
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 Facitliste: 

63 3,6 52000 0,955 33361,497  kr..   9,50   kr.     316.934,22  Laveste pris for råvarer til rørene 

D: mm G: mm L: m Densitet Rørvægt Kg. Pris Kg.    

         

63,6 4,2 52000 0,955 38921,747  kr.   9,50   kr.     369.756,59  Højeste pris for råvarer til rørene 

D: mm G: mm L: m Densitet Rørvægt Kg. Pris Kg.    

         

8 240 120     kr.          2.880,00  Opstilling og klargøring, samt indkøring 

Timer Løn Maskine       

         

32      kr.   9,50   kr.             304,00  Råvarer til indkøring 

Kg.     Pris Kg.    

         

    33361,497 32 1042,5 Produktionstid for rørene, tyndest muligt 

    Rørvægt Kg. Kg. Time  Timer   

         

    38921,747 32 1216,3 Produktionstid for rørene, tykkest muligt 

    Rørvægt Kg. Kg. Time  Timer   

         

1042,5 240 120     kr.     375.316,84  Maskinpris og timeløn, tynde rør 

Timer Løn Maskine       

         

1216,3 240 120     kr.     437.869,65  Maskinpris og timeløn, tykke rør 

Timer Løn Maskine       

         

    33361,497 300  kr.       10.008,45  Transport, tynde rør 

    Rørvægt Kg. Kr.. / ton    

         

    38921,747 300  kr.       11.676,52  Transport, tykke rør 

    Rørvægt Kg. Kr.. / ton    

         

   12,5 200 52  kr.          3.250,00  Emballering af ruller 

   Kr.. / rulle Meter pr. rulle Km.    

         

       kr.     708.693,52  Samlet laveste pris 

     kr.. 120.477,90    kr.     829.171,42  Samlet laveste pris inkl. 17 % 

         

       kr.     825.736,77  Samlet højeste pris 

     kr. 140.375,25    kr.     966.112,02  Samlet højeste pris inkl. 17 % 

         

       kr.     136.940,61  Forskel i laveste og højeste pris 

         

       kr.     966.112,02  Tilbudspris ekskl. Moms 

       kr.     241.528,01  25 % moms 

       kr.  1.207.640,03  Tilbudspris inkl. Moms 

 


