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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

Lov av 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I henhold til § 3-4 i loven gir departementet forskrifter om kurstilbud, fag- og timefordeling og læreplaner som fastsetter innholdet i opplæringa.




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 NDT-Kontrollfag.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


Innledning

NDT er en forkortelse for den engelske betegnelsen "Non Destructive Testing" (ikke Destruktiv Materialprøving) og brukes både i Norge og andre land som betegnelse på metoder for feilsøking. Det finnes ulike metoder for slik testing, som blant annet Magnetpulver- (MT), Penetrant- (PT), Ultralyd- (UT), Virvelstrøm- (ET) og Radiografiprøving (RT).

NDT-metoden er benyttet helt fra ca 200 f. Kr., da Archimedes bestemte forholdet mellom gull og sølv i kong Hiero`s krone ved å måle tettheten i materialet uten å skade kronen. Han veide den ganske enkelt og sammenlignet med vekten av den vannmengde kronen fortrengte. I Norge brukte NSB i mange år "mannen med den lange hammeren" som slo på toghjulene og lyttet til klangen. Denne enkle akustiske metoden har uten tvil avverget mange jernbaneulykker.

NDT-kontrollørenes arbeid foregår der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. Ved å bruke en eller flere av kontrollmetodene kartlegges tilstanden til det som prøves. Dette gjøres for å verne helse, miljø og verdier. Utøvere av faget vil få et allsidig og variert yrke som krever stor grad av nøyaktighet og selvstendighet.

Opplæringen i NDT-kontrollfag må skje iht. til fastsatt læreplan og gjeldende sertifiseringsordninger.

NDT-kontrollfaget er godkjent som lærefag september 1999 (jf.Opplæringslova §3-3, sjette ledd).

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i NDT-kontrollfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I plate- og sveisefag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplærings- og verdiskapingstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltids opplæring. Opplæringen i bedrift for NDT-kontrollfaget skal normalt kombineres med en verdiskapingstid (praksistid) på ett år.


Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i NDT-kontrollfaget. Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.

Yrkesbetegnelse:	NDT-Kontrollør
Fagbetegnelse:	NDT-Kontrollfag

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 videregående opplæring med grunnkurs og videregående kurs I.
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 delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For de 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 grunnkurs og VK1
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





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen

Lærlingene skal

·	kunne velge, bruke og vedlikeholde NDT utstyr

·	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

·	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

·	kunne velge og bruke riktig verneutstyr

·	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 med andre

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kunne planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte instrukser og prosedyrer

·	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

·	kunne vise nøyaktighet i utførelsen av arbeidet

·	kunne følge etiske retningslinjer ved utøvelse av faget

·	kunne ta ansvar for egen læring

·	kjenne fagets tradisjoner og egenart

·	kjenne arbeidets betydning nasjonalt og internasjonalt

·	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

·	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet





2.2	Kvalitetssikring


Mål 1
Lærlingene skal kunne følge prosedyrer og krav knyttet til kvalitetssikring

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne definisjoner og uttrykk som benyttes innen kvalitetssikring

1b	kunne forklare hensikten med kvalitetssikring

1c	kjenne til aktuelle kvalitetssystemers oppbygging

1d	kjenne til hvordan kvalitetsrevisjon foregår i bedriften



2.3	Materiallære og sammenføyningsmetoder


Mål 1	Materiallære
Lærlingene skal ha kunnskaper om de grunnleggende prosesser som styrer materialkvaliteten fra fremstillingsprosessen til ferdig produkt

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne til oppbygging av og bruksområder til de mest benyttede metalliske- og ikke-metalliske materialene

1b	kunne gjøre rede for hvordan de viktigste legeringselementene påvirker materialets bruks- og sveiseegenskaper

1c	kunne forklare jern-karbondiagrammet og hva som skjer i ulike faser

1d	kjenne til TTT-diagrammet med spesiell vekt på herdeprosesser og strukturendringer

1e	kunne gjøre rede for egenskaper i tettet/utettet stål og forming av stål i forbindelse med støping, smiing og valsing

1f	kjenne til viktige fysikalske-, kjemiske-, og mekaniske materialegenskaper

1g	kunne gjøre rede for hva som ligger i begrepet destruktiv materialprøving

1h	kjenne til hvordan destruktive prøvingsmetoder som hardhet-, strekkfasthet, bøyeprøving og slagseighet utføres

1i	kjenne til standardisering av stål og kunne lese et materialsertifikat

1j	kunne gjøre rede for ulike varmebehandlingsmetoder som normalisering og gløding


Mål 2	Sammenføyningsmetoder
Lærlingene skal kunne vurdere sammenføyningenes kvalitet

Delmål
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til metoder for sveising og skjæring i ulike materialer

2b	kunne gjøre rede for sveisens oppbygging, de forskjellige soner og hva som påvirker hardheten

2c	ha kjennskap til ulike typer sveisefeil, relatert til sveisemetode og utførelse

2d	ha kunnskap om hvilken innvirkning en kjerv/defekt kan ha på sammenføyningen

2e	kjenne til sveiseprosedyrespesifikasjon og sveiseprosedyreprøve 

2f	kunne finne fram og bruke relevante norske og internasjonale standarder

2g	kjenne til godkjenning- og sertifiseringsordningen for sveisere og hvilke kontrollkrav som gjelder



2.4	Radiografi og strålevern


Mål 1	Strålevern
Lærlingene skal kunne utføre aktuelle vernetiltak ved industriell radiografi

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne ioniserende strålingsegenskaper og de vanligste kilder for ioniserende stråling

1b	kjenne til persondosimetri og strålingens biologiske effekter

1c	kjenne til måleenheter og bruk av måleinstrumenter


1d	kunne beregne sikkerhetsavstander, doser og skjermingstykkelser

1e	kunne håndtere havarivern ved stråleuhell og kunne vurdere situasjonen ved et uhell, og rapportering av dette til riktige instanser



Mål 2	Radiografi (RT)
Lærlingene skal kunne utføre praktisk radiografiarbeide på aktuelle objekter i henhold til gitt instruks eller prosedyre

Delmål
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for virkemåten til røntgenrøret og isotoputstyret

2b	kunne fremkalle eksponert film og vedlikeholde og rengjøre mørkerom og fremkallingsutstyr

2c	kunne gjøre rede for faktorer som har innvirkning på kvaliteten til det ferdige radiogram

2d	kunne forklare begreper som sensitivitet, kontrast, definisjon, geometrisk uskarphet og sverting

2e	kunne bruke radiografi på andre metaller enn stål og benytte metoden til blant annet korrosjonsmåling, tykkelsesmåling og generell materialkontroll

2f	kunne utarbeide prøveinnstruks for nivå 1 (N1) etter gitte prosedyrer

2g	kunne ta hensyn til miljø og sikkerhet i forbindelse med bruk av fotokjemikalier og blyfolier



2.5	Ultralyd (UT)


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre ultralydprøving i henhold til gitt instruks eller prosedyre

Delmål
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for lydens grunnleggende fysiske egenskaper

1b	kunne forklare oppbyggingen av ultralydapparat og lydhodet og prinsippene for generering av ultralyd

1c	kjenne ulike typer kontaktmidler og deres virkning

1d	kunne gjøre rede for følsomhetsstandardisering og kunne bruke aktuelle referanseblokker

1e	kunne identifisere og vurdere forstyrrelsesekkoer

1f	kunne rapportere prøveresultater på grunnlag av instruks eller prosedyre

1g	kunne gjøre rede for feiltyper og deres refleksjonsegenskaper

1h	kunne gjøre rede for og kalkulere refleksjon og brytning i andre materialer enn stål

1i	kunne velge passende prøveutstyr og kunne utføre prøving av andre materialer enn stål

1j	kunne utarbeide prøveinstruks for nivå 1 (N1) etter gitt prosedyre



2.6	Magnetpulverprøving (MT)


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre magnetpulverprøving i henhold til instruks eller prosedyre

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne magnetiske feltlover og magnetismens egenskaper

1b	kunne gjøre rede for ulike magnetiseringsmetoder som blir brukt til prøving

1c	kunne velge indikeringsmiddel og kunne kontrollere dette

1d	kunne skille mellom relevante- og ikke-relevante indikasjoner

1e	kunne rapportere prøvedata og resultat på grunnlag av instruks eller prosedyre

1f	kunne utføre og forklare avmagnetisering og måle restfeltet

1g	kunne utarbeide prøveinstruks for nivå 1 (N1) etter en gitt prosedyre

1h	ta hensyn til miljø ved bruk av indikeringsmidler




2.7	Penetrant (PT)


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre penetrantprøving i henhold til gitt instruks/prosedyre

Delmål
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for egenskapene til penetrerende væsker

1b	kunne gjøre rede for de forskjellige penetrantmetoder og når de anvendes

1c	kunne rapportere prøvedata og resultater på grunnlag av instruks/prosedyre

1d	kunne fremgangsmåte og begrensninger ved omprøving

1e	kunne vurdere risikomomenter og bruke riktig verneutstyr

1f	kunne utarbeide prøveinstruks for nivå 1-personell på grunnlag av en gitt prosedyre

1g	kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet ved utførelse av prøvemetoden



2.8	Virvelstrømsprøving (ET)


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre enkel virvelstrømsprøving i henhold til gitt instruks

Delmål
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for magnetfelt, strøm, frekvenser, fase og elektromagnetiske effekter

1b	kunne gjøre rede for ledende- og ikke-ledende materialer

1c	kjenne til lavfrekvent- og høyfrekvent utstyr og utstyrets fordeler og begrensninger i forhold til bruksområder

1d	ha kjennskap til aktuelle diagrammer/tabeller og kunne vurdere om objekter/materialer kan prøves med metoden

1e	kjenne til spoler/spoletyper og impedans, og koblingsmetoder for aktuelt utstyr

2.9	Visuell inspeksjon


Mål 1	Visuell inspeksjon (VT)
Lærlingene skal kunne prinsippene for visuell sveiseinspeksjon

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvilke krav som stilles til visuelle sveiseinspektører

1b	kjenne til relevante spesifikasjoner og standarder

1c	kunne lese en sveiseprosedyrespesifikasjon

1d	kjenne til vanlige rutiner for lagring og håndtering av sveisetilsatsmateriell

1e	kunne forstå et sveisesertifikat


Mål 2	Lekkasjeprøving (LT)
Lærlingene skal ha kunnskaper om lekkasjeprøving

Delmål
Lærlingene skal

2a	kjenne til aktuelle lekksøkingsmetoder

2b	kjenne til lover, forskrifter og sikkerhetsrutiner for trykkprøving av tanker



2.10	Bedriftslære


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

Delmål
Lærlingene skal

1a	kjenne NDT-fagets historie og utvikling

1b	kunne forklare hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kjenne bedriftens system for internkontroll

1e	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1f	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet

1g	kjenne NDT-personellets arbeidsområde og plassering i bedriften

1h	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

1i	kjenne til avtaler mellom arbeidstakere og bedriften

1j	være kjent med bedriftens tillitsvalgtordning 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 lærlingenes 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 fag- eller svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fag- eller svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fag- og svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for NDT-Kontrollfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:
Kvalitetssikring
Kapittel 2.2
Mål 1

2 %
Modul 2:
Materiallære og sammenføyningsmetoder
Kapittel 2.3
Mål 1

3 %
Modul 3:
Radiografi og strålevern
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2

66 %
Modul 4:
Ultralyd (UT)
Kapittel 2.5
Mål 1

66 %
Modul 5:
Magnetpulverprøving (MT)
Kapittel 2.6
Mål 1
11 %
Modul 6:
Penetrantprøving (PT)
Kapittel 2.7
Mål 1
11 %
Modul 7:
Virvelstrømsprøving (ET)
Kapittel 2.8
Mål 1
2 %
Modul 8:
Visuell inspeksjon og lekkasjeprøving
Kapittel 2.9
Mål 1
2 %
Modul 9:
Bedriftslære 
Kapittel 2.10
Mål 1
3 %
Til sammen

100%


Opplæringsrådet for faget har angitt at teoretiske kunnskaper inngår med:

ca. 15 timer av modul 1
ca. 50 timer av modul 2
ca. 150 timer av modul 3
ca. 120 timer av modul 4
ca. 40 timer av modul 5
ca. 40 timer av modul 6



Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter.
Bedriften sammen med lærlingen må velge hvilken av de to hovedmetodene Ultralyd (UT) eller Radiografi (RT) lærlingen skal velge som fordypning. Uansett hvilken hovedmetode lærlingen velges skal det i tillegg gis opplæring i undermetodene Mangnetpulverprøving (MT), Penetrant (PT), Virvelstrøm (ET), Visuell inspeksjon og lekksøking

Innlæring 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.

