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Opgavens art:  Teoretisk / praktisk 

 

Opgaveformulering:  Maskinbetjening  Cannon A 40 PRO 

 

Fagområde:   Polyurethan 

 

Opgavens varighed:  8 lektioner 

 

Niveau sammenlignet med uddannelsen: PUR trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendiet samt Cannon A 40 PRO 

 

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 

personlige 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 

lokaler. 

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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Øvelsen omhandler:  

-klargøring  

-opstart  

-programmering  

-kalibrering   

-daglig stop   

af PUR højtryksmaskine Cannon A 40 PRO 

 

Der skal i øvelsen KUN udføres et poseskud og der skal ikke fremstilles emner. 

 

Anvend de efterfølgende svarskemaer. 

Opgave  

Nr. 

1 Start med at beskrive maskinens virkemåde, ved at følge  polyolens og  

isocyanatens vej gennem maskinens komponenter, fra materialepåfyldningen til det færdige 

PUR skum.  

 

2 Beskriv hvorledes maskinen klargøres til drift og startes. 

 

3 Foretag maskinopstart. 

 

4 Programmer maskinen med følgende værdier på skudprogram 59 ( skudhoved nr. 2 ) 

 

Skudvægt    400 gram 

Output    250 gram 

Blande forhold      I/P  1,450 

Blande tryk      140 bar 

 

5 Foretag højtryksrecirkulation på hoved nr.2 (calibration) og justér værdierne. 

 

6 Noter de registrerede værdier på svarskemaet.  

 

7 Foretag et poseskud og lav densitets beregning og udfyld resten af svarskemaet. 

 

8 Beregn skudvægten, ud fra den fri opskummede densitet på poseskuddet , på et fjernvarmerør 

med dimensionerne: 

 

Længde af det isolerede rør                250  cm. 

Kapperør (indvendig ) diameter                  16 cm. 

Indvendig rør diameter                    4  cm. 

 

9 Beregn skudvægten på det samme emne, men med en overpak-faktor   på 1,45  

 

10 Indstil skudvægten på maskinen. 
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11 Vil du kunne fylde emnet med disse indstillinger og med den aktuelle polyol og isocyanat ? 

Begrund svaret. 

 

12 Foretag daglig stopprocedure på maskinen.  

Husk oprydning og rengøring. 

 

Svarskema    
 

Opgave 1 

 
1 Polyol og isocyanat påfyldes materialetankene…… osv. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
5  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
6 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  
7  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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8  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

Opgave 2    maskinstart 
 

1 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  
4  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
5  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
6 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Opgave 6 
 
Brug skemaet ”Poseskud højtryksmaskine. 
( PUR-værkstedet ) 
 
 
 
Opgave 8 
 

Emne volumen   __________________ 
Fri opskummet densitet   __________________ 
Skudvægt    __________________ 
 
 

 

Opgave 9 
 
Emnedensitet (med  overpak)  ___________________ 
Skudvægt  med overpak   ___________________ 
 
 

 

Opgave 11 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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 Facitliste 

 

Nr. 1 
Cannon A 100 maskinens komponenter og virkemåde 

 

1 Polyol og isocyanat påfyldes de respektive materialetanke. 

 

2 Materialerne presses ved hjælp af fødetrykket gennem knivfiltrene. 

 

3 Materialerne bliver pumpet videre af  Aksial stempelpumperne. 

 

4 Materialerne løber gennem flow-måleren som måler den materialemængde der passerer. Der 

sidder i forbindelse med flow-måleren også en tryktransducer til registrering af polyol- og 

isocyanat trykket. 

 

5 Lavtryksrecirkulation 

Materialet passerer en T ventil som ved lavtryksrecirkulation leder materialerne tilbage til 

varmevekslerne hvor der er monteret temperatur følere. 

 

6 Højtryksrecirkulation 

Ved højtryksrecirkulation ledes materialerne ud gennem slangerne til skudhovedet, gennem 

blandedyserne og derefter retur til varmevekslerne. 

 

7 Skud 

Ved skud ledes materialerne ud gennem slangerne til skudhovedet, gennem materialedyserne 

og ud i blandekammeret og herefter ud i formværktøjet. 

 

8 Rensning af skudhoved 

Skudhovedet renses af det hydraulisk trukne rensestempel.  

 

 

Nr. 2 

 

1 Tilslut strøm hovedafbryderen. 

2 Kontroller niveau i materialetankene, og efterfyld hvis der er mindre end ca.80%. 

3 Tilslut trykluft. 

4 Tilslut kølevand. 

5 Luk aflastningsventil for hydraulik og tænd for hydraulikpumpe. Kontroller at trykket stiger op 

til 200 bar og at pumpen derefter stopper. 

6 Vælg funktionen kalibrering på maskin-panelet, og tænd for motoren til materialepumperne. 

7 Indstil på hoved 2 skudvælgeren på nr. 9 ( svarende til program 59 i opsætningen ), foretag en 

højtryksrecirkulation, og kontroller tryk og blandeforhold. Juster hvis det er nødvendigt 

8 Indstil an passende skudvægt ( på program 59 ), skudtid minimum 1-2 sec. 

9 Vælg funktionen skud på maskinpanelet og lav et poseskud. 
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Nr. 8 

 

Emnevolume               47,1 ltr. 

 

Skudvægt ( beregnet ud fra en fri opskummet densitet på 30 gr/ltr.)       1413 gr. 

 

Nr. 9 

 

Skudvægt med overpak-faktor 1,45         2049 gr. 

 

Nr. 11 
 

Ja. 

Skudtiden med den aktuelle indstilling er 8,2 sek. og er dermed færdig før materialets creamtid. 


