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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Materiale og proces. 

 

Fagområde:   Polyurethan 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner 

 

Niveau sammenlignet med uddannelsen: PUR trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendiet og egne notater. 

 

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: 

- materialer der anvendes i PUR-branchen,  

- produkt gennemgang 

- beregninger 

- råvare-kontrol 

- proces-kontrol 

- færdigvare-kontrol 

 

Opgave 1 

 

Lav en opdeling af PUR branchens forskellige materialetyper og nævn ved hver type mindst tre 

forskellige kendte produkter. 

Anvend svarskemaet. 

 

Et eksempel  

Sandwichskum 32 – 100 gr./ltr. 

Produkt   1   Fjernvarmerør 

                2   Kølecontainere 

                3  Osv………. 

 

Opgave 2 

 

Hvilke råmaterialer og tilsætningsstoffer, skal der anvendes som minimum for at fremstille en PUR 

sandwichskum? 

Lav en liste og beskriv de enkelte stoffers funktion i blandingen. 

 

Opgave 3 

 

A.  Beskriv hvordan du vil foretage en råvarekontrol på PUR materialer. 

B.  Beskriv hvordan du vil kontrollere om en PUR maskine blander og skyder det den skal. 

 

Opgave 4 

 

Du har lavet en råvarekontrol på en fleksibel integralskum, og har noteret følgende oplysninger. 

Blandeforhold    ISO :  polyol   =   56 : 100 

 Creamtid  15 sek. 

 Fibertid  45 sek. 

 Stigetid  60 sek. 

 Klæbefritid                     110 sek. 

En udskåren terning har følgende mål længde 125 mm. bredde  87 mm. højde 58 mm. 

Vægten er 78,8 gram. 

 

Beregn skudvægten til det skitserede emne, 

Når der regnes med et overpak på 1,6  

Målene er angivet i mm. 

 

 

 

   256 

560 
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Der skal produceres 400 emner. 

Hvor lang bliver produktionstiden hvis man beregner afformningstiden til 3 x klæbefritiden. 

Hvor stort bliver materialeforbruget på henholdsvis polyol og isocyanat til hele produktionen. 

 

 

Opgave 5 

Hvorledes kontrolleres produktionsprocessen?  

 

 

Opgave 6 

Nævn hvilke muligheder der er for at kontrollere det færdige emne hvis det drejer sig om 

et sandwich panel. 

 

 

 

 

 

Svarskema 
 

Svar til opgave 1 
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Svar til opgave 2

 

 Liste over indholdsstoffer i en PUR blanding til sandwichskum.  

 

1. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
Svar til opgave 3 A 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

 

Svar til opgave 3  B 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

 

Svar til opgave 4 

 

 Skudvægten til emnet er          _____________ 

 

 Produktionstid for 400 emner  _____________ 

 

 Materialeforbrug til 400 emner 

  Polyol  _____________ 

  Isocyanat  _____________ 

  

 

 
Svar til opgave 5 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Svar til opgave 6 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Facitliste 
 

 

 

Svarskema 

 

Svar til opgave 1 

 

 

Stift PUR  massiv (solid)  1200 gr./ltr. 

Batterikasser, støbeforme, tandhjul osv. 

Syrefaste belægninger i F.eks. tanke. 

Lim,  lak,     

 

Stift integralskum   100 – 800 gr./ltr. 

Valser til grafiske maskiner 

Kabinetter, transportkasser,  

Dekorationsartikler, træimitation. 

 

Let skum ( sandwichskum ) 32 – 100 gr./ltr. 

Køle/fryse containere, køleskabe. 

Fjernvarmerør, tankisolering. 

Sandwichpaneler, opdriftsmiddel. 

 

Ultralet skum   8 – 32 gr./ltr. 

Hulrumsisolering, tankisolering. 

Emballage. 

Opdriftsmiddel 

 

 

                                     

 

Fleksibelt Massiv elastomer 1100-1250 gr./ltr. 

Rør, slanger, ledninger. 

Dæk, valser, hjul, tandhjul. 

Sportsudstyr, belægninger. 

 

Microcellulære elastomerer 1000-1100 gr./ltr. 

Sko, sportsko, skistøvler. 

Autodele, pakninger. 

Lyddæmpning, tætningslister. 

 

Fleksibelt integralskum  100 – 800 gr./ltr. 

Møbeldele, armlæn, nakkestøtter. 

Autodele, rat, instrumentpanel, osv. 

Skotøj, pakninger. 

 

Lette typer  15 – 60 gr./ltr. 

Skum til møbler 

Svampe, tætningslister, rørisolering. 

Emballageskum 

 

Svar til opgave 2

 

 Liste over indholdsstoffer i en PUR blanding til sandwichskum.  

 

1. Polyoler med forskellige egenskaber er basisdelen i PUR blandingen.  
Stift polyol med korte molekylekæder og mellem 300 og 600 OH grupper (hydroxyl 

grupper ) er velegnet til Sandwichskum. 

 

2. Diisocyanater af forskellig art. Mest almindelig er MDI, derudover anvendes TDI, 

IPDI og HDI.  
Diisocyanaterne bruges som en ( hærder ) i PUR blandingen og binder polyol-

kædernes OH grupper sammen ved hjælp af NCO grupperne. 
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3. Blæsemiddel eller drivmiddel, som i reaktionen danner cellerne i skummet. Det kan 

være freon, pentangasser eller vand. 
 

 

4. Stabilisator, som er en siliconeolie der gør cellerne ensartede i størrelse og giver 

ensartede tykkelse på cellevæggene.  
 
 

5. Katalysator, som  forøger hastigheden på den kemiske reaktion. 
 

 
Svar til opgave 3  A 

Databladet på det pågældende materiale fremskaffes, og skemaet til råvarekontrol 

udfyldes med de korrekte oplysninger. 

Råvarernes temperatur kontrolleres, og der afvejes polyol og isocyanat i det korrekte 

blandingsforhold. 

Blandingen mikses, hældes op i en åben form ( spand )og ved hjælp af et stopur noteres:  

1. Blandetid 

2. Fyldetid 

3. Creamtid 

4. Fibertid 

5. Stigetid 

6. Klæbefritid 

 

Når blandingen er afkølet, udskæres der en passende terning der måles og vejes så 

densiteten kan beregnes.  

Tiderne og densiteten sammenlignes med databladet. 

Der foretages en visuel vurdering af skumprøven. 

 

 
Svar til opgave  3 B 

 

Ved de fleste PUR-maskiner kan man simulere et skud ved at køre programmet 

”højtryks recirkulation”. Herved kontrolleres blandetryk, blandeforhold, temperatur og 

output. 

Herefter laves der et poseskud. 

Poseskuddet vejes og vægten sammenlignes med den indstillede skudvægt. 

Der udtages en densitetsprøve som sammenlignes med databladet, og skummets kvalitet 

vurdere visuelt, 
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Svar til opgave 4 

 

 Skudvægten til emnet er          _____5762 gr._ 

 

 Produktionstid for 400 emner   

  Påføring af slipmiddel pr stk         30 sek 

  Skudtid pr. stk . max.                     15 sek. 

  Afformningstid pr.stk.           330 sek. 

  Afformning  pr. stk.             45 sek 

  Tid pr. stk.            420 sek. =  7 minutter 

 Tid for 400 stk.         2800 min. =  46 timer 40 minutter 

 

 Materialeforbrug til 400 emner 

  Polyol  ___1477436 gr. = 1477,436 kg. 

  Isocyanat  ____827364 gr. =   827,364 kg. 

  

Svar til opgave  5 

 

Proceskontrol : 

  

Værkstedets rumtemperatur og luftfugtighed kontrolleres. 

 

Maskinens driftparametre kontrolleres, herunder: 

      -   råvaretemperatur 

- blandeforhold 

- blandetryk 

- output 

- skudvægt 

Formens driftsparametre kontrolleres, herunder: 

- slipmiddel 

- formtemperatur 

- formhældning 

- tiden for skum i udluftninger 

- afformningstiden 

 

 

Svar til opgave 6 

 

  Færdigvarekontrol på sandwichemne: 

 

  -    kontrol af emnevægt 

- kontrol af mål, længde, bredde og tykkelse 

- densitetskontrol og fordeling af densitet, højeste og laveste. 

- måling af skummets trykstyrke 

- måling af skummets forskydningsstyrke 

- måling af skummets vedhæftning på skallerne 

- måling af skummets isolationsværdi 


