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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.



Denne læreplanen omfatter opplæring i bedrift for kuldemontørfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. 
Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.


Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 15. mars 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Kjøling er i dag uunnværlig innenfor næringsmiddel- og prosessindustri, i butikker og super-markeder, ved fryselagring og -transport på land og sjø, ved gasstransport med skip og ved komfort- og datakjøling. Behovet for å spare energi i samfunnet har også ført til at det har blitt viktigere å nyttegjøre varme fra kuldeanlegg gjennom varmegjenvinning og varmepumpeanlegg.

Man brukte naturis som ble skåret i blokker helt fram til 1950- og 60 årene, men industrielle kuldeanlegg ble installert allerede i 1880-årene ved bryggeriene i Oslo. Meieriene tok i bruk kuldeanlegg rundt århundreskiftet og disse anleggene brukte kullsyre som kuldemedium. Iskremproduksjon ble gjort industriell rundt 1920. Da var også fabrikasjon av kuldekom-pressorer i Norge kommet i gang ved Drammens Jernstøperi & Mek. verksted, som var den første produsenten. I dag er det dessverre ingen slik produksjon i Norge.

Kullsyre var også et mye brukt kuldemedium innenfor skipsfart helt fram til slutten av 1950-årene. Før 2. verdenskrig kom fluorkarbon-anlegg (freon) i bruk. Disse anleggene ble ansett for å være uskadelige, men forskning har vist at gasser fra slike anlegg skader ozonlaget og øker drivhuseffekten. Dette skapte behov for erstatningsmedier som ikke har slike skadeeffekter på det globale miljø. Ammoniakk har imidlertid vært brukt i hele århundret og brukes i større ut-strekning i dag, også på mindre installasjoner. Dette er et naturlig medium som ikke er til skade for miljøet. Egne forskrifter beskriver hvordan installasjon og vedlikehold av ammoniakkanlegg skal utføres.

Det første kunstisanlegget ble bygget i Bergenshallen i 1939, men kom aldri i bruk. Til OL i 1952, ble Jordal Amfi bygget som det første kunstfrossede ishockey-anlegg i Skandinavia. Fram til våre dager har det vært en stor utbygging av ulike kunstishaller og -baner, ikke minst i for-bindelse med OL 94 med Vikingskipet og bob- og akebanen som de største anleggene. I 1995 ble anlegget på Valle Hovin bygget om på grunn av anleggets innhold av KFK-medier. Anlegget er i dag et ammoniakkanlegg. Ammoniakken kjøler ned lake som sirkulerer i banesystemet. Dette er det samme systemet som ble benyttet på Jordal Amfi i 1952.

Selv om kuldeteknikkens prinsipper ikke er endret, har det allikevel vært en stor teknologisk utvikling innenfor faget. Særlig gjelder dette styrings- og overvåkingssystemer.

Siden kuldemontørfaget er så omfattende, skal kuldemontøren ha kjennskap til de medier og prosesser som industrien bruker. Kuldemontører skal kunne montere, igangkjøre og vedlike-holde kuldetekniske installasjoner. Kuldemontører leder og kontrollerer andre faggrupper, som elektromontører og rørleggere, derfor må kuldemontører også ha innsikt i deres fagområder. Før igangsetting av et nymontert eller reparert kuldeanlegg, skal kuldemontøren kunne funksjons-prøve og innregulere det ferdige anlegget i henhold til gjeldende normer og regler.

Kuldemontører skal kjenne og kunne følge helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser i sitt arbeid. Alt arbeid må utføres i henhold til gjeldende forskrifter.

Kuldemontørfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. januar 1982.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i kuldemontørfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I kuldemontør eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for kulde-montørfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i kuldemontørfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	kuldemontør.
Fagbetegnelse: 	kuldemontørfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennefaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for kuldemontørfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med de etiske normer som gjelder for faget

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise interesse og kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet

2.2	Helse, miljø og sikkerhet


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andre helse og sikkerhet, og det indre og ytre miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne innholdet i Norsk Kuldenorm

1b	kunne følge brannvernsregler ved slipe-, sveise- og loddearbeid

1c	ha kjennskap til forskrifter som regulerer arbeid på elektriske anlegg og lavspenningsanlegg

1d	kunne bruke personlig verneutstyr

1e	kjenne til gjeldende sveiseforskrift

1f	kunne behandle kjemiske stoffer på en måte som tar hensyn til miljøet

1g	kjenne til miljømessige konsekvenser og kunne følge gjeldende forskrifter ved utslipp av ulike kuldemedier

1h	kunne håndtere avfall etter gjeldende forskrifter

1i	kjenne til konsekvensene ved ikke å overholde sikkerhetsregler

1j	kunne unngå skader på personer og utstyr ved håndtering av tunge kolli

1k	kunne kontrollere at løfteutstyr er godkjent og brukes i henhold til gjeldende forskrifter

1l	kunne håndtere gassflasker på en forskriftsmessig måte

1m	kunne bruke ulike typer brannslokkingsapparater

1n	kjenne til gjeldende amoniakkforskrifter

1o	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø








2.3	Kuldeteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne beregne driftstilstanden til et kuldeanlegg ved å bruke ulike typer 
tabeller og diagrammer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne dimensjonere anlegget ved å bruke aktuelle diagrammer og damptabeller 

1b	ha kjennskap til beregning av temperaturfall gjennom ulike isolasjonsmaterialer og veggtyper

1c	ha kjennskap til plassering av målepunkter

1d	kunne måle varmestrømmen i isolerte rom

1e	ha kjennskap til termofotografering

1f	ha kjennskap til frysetørking

1g	kunne forklare bruken av tørris


Mål 2
Lærlingene skal kunne velge og bruke ulike typer systemkomponenter for kuldetekniske anlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for valg av kompressortype

2b	kunne velge aktuelle kondensatorer og fordampere som brukes ved konstruksjon av kuldeanlegg

2c	kjenne oppbygningen av og virkemåten til væskereguleringsorganet i anlegget og kunne gjøre rede for hvorfor det er valgt 

2d	ha kjennskap til aktuelle beholdere i et kuldeanlegg, og hvilke kvalitetskrav disse er underlagt

2e	kunne velge og bruke ulike pumper i kuldeanlegg ut fra dimensjoneringskrav

2f	kunne gjøre rede for spesielle komponenter som brukes i varmepumper

2g	kunne gjøre rede for hvordan gasstrøm og kapasitet reguleres i et anlegg
2h	kjenne til ulike smøresystemer som brukes i anlegg

2i	kunne vurdere behov for oljekjøling 

2j	kunne velge aktuelle oljetyper

2k	kunne gjøre rede for valg av kuldemedium 

2l	kjenne til hvordan kuldemedier virker inn på ulike metaller og pakningsmaterialer

2m	kunne gjøre rede for reaksjoner mellom olje- og kuldemedium og kjenne til konsekvensene av fuktighet i kuldeanlegg


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om ulike systemløsninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne gjøre rede for ulike systemløsninger som brukes i bedriften

3b	kunne gjøre rede for fordeler og ulemper ved bruk av ulike avrimingssystemer

3c	ha kjennskap til de driftsmessige konsekvensene ved uheldig systemløsning



2.4	Monterings- og reparasjonsteknikk


Mål 1
Lærlingene skal kunne montere og igangkjøre et mindre industrianlegg 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne planlegge riktig plassering av fordampere og kondensatorer

1b	kunne planlegge og utføre riktig montering av ulike komponenter til anlegget

1c	kunne bruke riktig innfestingsmateriell for sikker montering i tak og vegg

1d	kunne varmebehandle, bøye, kappe og avgrade rør og kunne tilpasse loddebend til rør 

1e	kunne legge opp rør etter gjeldende krav 

1f	kunne isolere kobberrør med cellegummi-isolasjon
1g	kunne styrke- og tetthetsteste anlegget etter gjeldende instruks

1h	kunne utføre vakuumtørring av anlegget etter gjeldende instruks

1i	kunne teste funksjonene til de elektriske styringsenhetene til aktuelle anlegg

1j	kunne fylle kuldemedium og olje på en miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte

1k	kunne rette opp akselkoblinger etter fabrikantens anvisning

1l	kunne starte og innregulere anlegget

1m	kunne fylle ut dokumentasjon for anlegget

1n	kunne gjennomføre instruksjon i henhold til kontrakter og kunne gi informasjon til kunder ved overlevering av anlegg


Mål 2
Lærlingene skal kunne utføre service og vedlikehold på et mindre industrianlegg med tilhørende komponenter 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne utføre periodisk vedlikehold og kunne gjøre rede for de enkelte kontrollpunktene

2b	kjenne til framgangsmåten for feilsøking på elektriske anlegg og kunne forstå et styrestrømskjema

2c	kunne foreta fra- og tilkoblinger av elektriske og elektroniske komponenter

2d	kunne skifte ut elektriske og elektroniske komponenter i kuldeanlegg og kunne funksjonsteste, kalibrere og justere disse

2e	kunne tømme hele eller deler av kuldeanlegget for kuldemedium før inngrep 

2f	kunne skifte ut defekte anleggskomponenter

2g	kunne montere og demontere ulike typer rulle- og glidelager og kjenne til smørings-prinsippene som gjelder for slike lager

2h	kunne demontere og montere maskindeler med koblinger og lager 

2i	kjenne til framgangsmåten for sliping og honing av maskindeler

2j	kunne måle slitasje av stempelringer, sylinderforinger, veivlager og hovedlager i en kompressor

2k	kunne skifte ut slitedeler i en stempelkompressor etter vedlikeholdsterminer eller ved overskridelse av målte verdier

2l	kunne identifisere ulike maskinelementer i en kompressor ut fra en snittegning og kunne forstå prinsippene som gjelder for en slik tegning

2m	kunne skifte ut deler i ulike ventiler og reguleringsanordninger 

2n	kunne igangkjøre og teste systemene etter reparasjon og kunne fylle ut dokumentasjon for utført arbeid


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke ulike sammenføyningsmetoder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne kravene til sveisekvalitet gitt i amoniakkforskriftene

3b	kjenne til ulike sveisemetoder for sammenføyning av stålrør

3c	kunne utføre lysbuesveising av enkle konstruksjoner etter tegning

3d	kunne utføre skru- og pressammenføyninger av komponenter til et kuldeanleg


Mål 4
Lærlingene skal kunne lese og bruke tegninger for kuldetekniske anlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne utføre maskintegning og isometrisk tegning av kuldeanlegg

4b	kunne gjøre rede for hvilke symboler som brukes i kuldetekniske anlegg

4c	kunne tegne inn utsparinger i en byggtegning










2.5	Styrings- og reguleringsteknikk


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om bruksområdene for aktuelle reguleringskomponenter i kuldeanlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forklare hva som menes med proporsjonal- og nøytralsoneregulering

1b	kunne forklare virkemåten til trinnkoblere og hvordan frekvensregulering utføres

1c	kjenne til ulike former for turtallsregulering

1d	kjenne til temperatur- og trykkregulering i kombinasjon med PLS (programmerbare logiske styringer) og datastyring

1e	kunne forstå skjema som brukes i forbindelse med PLS

1f	kunne programmere PLS - styring på et mindre industrianlegg



2.6	Bedriftslære


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver

1d	 kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles

1e	kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1f	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring

1g	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt
1h	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1i	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1j	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres

1k	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne til avtaler mellom arbeidstakerne og bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon




Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæringen i bedrift for kuldemontørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Kuldeteknikk

Kapittel 2.3
Mål 1, 2, og 3.

25%
Modul 2:	Monterings- og 		reparasjonsteknikk
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3 og 4.

50%
Modul 3:	Styrings- og reguleringsteknikk
Kapittel 2.5
Mål 1.

20%
Modul 4:	Bedriftslære

Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integreres i de øvrige modulene som en naturlig del av opplæringen.


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingene får opplæring i forhold til lærerplanens mål og hovedmomenter. Innlæringen av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

