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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Menneskene har til alle tider vært med på å skape en felles kulturarv. Dette har skjedd gjennom et samspill mellom individer, samfunn og natur. Kunnskapen som skapes gjennom dette samspillet har blitt nedfelt i ulike vitenskapelige disipliner. Ved at kunnskapen har blitt omformet til vitenskapelige termer, kan den være med på å gjøre en komplisert virkelighet mer oversiktlig. I denne sammenhengen har de tekniske redskapene utviklet seg og samtidig gitt grobunn for nye mekaniske innretninger og fag.

De mekaniske fagene spiller en svært viktig rolle i vårt moderne samfunn. De letter hverdagen vår på en slik måte at levekårene stadig påvirkes av utviklingen innen fagene.
Mekanisk innsikt er stadig med på å forandre samfunnets oppbygning og organisasjon. De som satser på de mekaniske fagene, må derfor være bevisst den innvirkningen de øver på andres levekår. På grunn av den store innflytelsen fagene har på menneskene, er det viktig å vektlegge produktkvalitet som er tilpasset behovene i samtiden.

Det er også viktig at fagteknikeren bygger virksomheten på prinsipper som tar hensyn til miljø, teknologi, økonomi, geografiske avstander, endringer i befolkningsmønster og livsstiler. Disse faktorene vil føre til at fagteknikeren stadig må fokusere på utvikling og forandring.

Kunnskaper om teknologi blir spesielt viktig i arbeidet som fagtekniker, men teknologien i seg selv skaper ikke nødvendigvis resultater på en effektiv måte. Skal vi kunne bruke teknologi, må vi også lære å lede kunnskapsrike medarbeidere.

Det totale samfunnsbildet som er i stadig utvikling, stiller store krav til en utdannet fagteknikers kunnskaper og ferdigheter innen de nevnte områdene. Alt tyder på at framtiden vil kreve stor grad av spesialisering, men også mer generell kunnskap. Vektleggingen av bredde i kunnskaper kan være med på å styrke fagteknikerens evne til å omstille seg i et samfunn i stadig utvikling.

Fordypningsområde bilteknikk
I de siste 10 årene har samferdselssektoren vært i sterk utvikling og har fått en stadig større betydning for bosettingen i vårt langstrakte land. For å kunne tilfredsstille distriktspolitiske hensyn ble kjøretøyene flere og større, og behovet for et kvalitativt og kvantitativt vedlikehold økte i takt med kjøretøyparken. For å kunne følge opp denne økningen kom behovet for utdannelse og krav til kompetanse i fokus.

Slik det ser ut i dag vil samferdselssektoren i de neste 10 årene gå inn i en utvikling med fokus også på metanolbiler, el-biler, satelittnavigering og høyhastighetstog. Fagteknikerens bevissthet rundt teknologi og miljøproblematikk blir i denne forbindelse viktig.


Logistikksituasjonen vil også bli endret som et resultat av utviklingen, og den vil få en større og annerledes betydning for bedriften. Som en konsekvens vil administrasjon, ledelse og 
markedsføring bli viktige områder som en fagtekniker vil komme i kontakt med i sitt daglige arbeid.

Studenter på teknisk fagskole vil være en del av den utviklingen som bilbransjen er inne i, og de vil møte mange utfordringer i framtidens bilsamfunn.

Fordypningsområde maskinteknikk
Fagteknikerens medvirkning i konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser skaper behov for nye og sammensatte kunnskaper. To år på linje for maskin og med fordypning i maskinteknikk gir kompetanse til å ta ansvar for å utvikle tilvirknings- og produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet, og som retter seg etter nasjonale og internasjonale standarder.

Fordypningsområde VVS-teknikk
Installasjoner i alle større bygg er underlagt bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dette krever at de som utfører installasjonsarbeid må ha kunnskaper om gjeldende regelverk, samt tekniske kunnskaper i fagene varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. En VVS-tekniker må kunne ivareta miljøet og kunne velge gode tekniske løsninger for ulike typer bygg. På denne måten kan enkeltmennesket få et best mulig inneklima og arbeidsmiljø.

VVS-teknikeren kan utføre prosjektering og delta aktivt i VVS-entreprisen. Fagteknikeren kan fungere som mellomleder i dette arbeidet, eller som drifts- og vedlikeholdspersonell ved installasjoner.

Fordypningsområde sveiseteknikk
Sveiseteknologien har siden 1970-tallet gjennomgått en omfattende utvikling. Dette har resultert i store krav til opplæring innen fagområdet. Videre har nasjonale og internasjonale standarder definert krav til personell med koordinerende ansvar og sveiseteknisk lederevne. I denne utviklingen har fordypningsområdet sveiseteknologi ved linje for maskin stått sentralt.

Endt opplæring gir kompetanse som europeisk og internasjonal sveisetekniker og danner også grunnlaget for videre utdanning ved for eksempel ingeniørhøgskoler og universiteter.
Opplæringen vektlegger nasjonale og internasjonale standarder og regelverk, da sveiseteknikeren skal kunne fungere som sveisekoordinator eller arbeidsleder innen drift og produksjon eller innen personalutvikling og -opplæring.

Fordypningsområde kuldeteknikk
Kuldesystemer brukes i dag innen svært mange områder i samfunnet. Bruk av kuldeanlegg er et nødvendig ledd i kjeden for produksjon, transport og distribusjon av næringsmidler. Kuldeanlegg har også fått stadig større innpass i prosessindustri, sjøfart, og klimateknikk. Varmepumper som nytter samme teknologi, har fått økende betydning for redusering av energibehovet til oppvarming.


Kuldemaskinisten har ansvar for drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper. Dessuten vil ofte kuldemaskinisten være med ved ombygginger og nybygg og få ansvar for de tekniske anleggene i en bedrift. Kuldemaskinisten skal ha kunnskaper om energisystemer generelt, styringssystemer og elektroteknikk.

Fordypningsområde mekatronikk
Utdannelse i mekatronikk skal gi fagteknikeren kompetanse innen fagområdene elektro, maskin og IT.

Historisk sett var produktutvikling preget av at hver disiplin utviklet sin del isolert fra de andre. Integreringen ble foretatt til slutt, etter at hver disiplin hadde utviklet sitt område. Prosjektledelsen kom fra den disiplinen som hadde det største bidraget i prosjektet, og den hadde liten innsikt i de andre fagdisiplinene.

Integreringen av disiplinene startet i Japan og ble overført til Europa på begynnelsen av 1980-tallet.

Mekatronikeren skal ha en flerfaglig forståelse og kunne finne den best egnete løsningen ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltakelse i produktutviklingsprosesser.

Mekatronikeren skal også være bindeleddet mellom spisskompetanse innen de forskjellige fagdisipliner.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til teknisk fagskole, linje for maskinfag, må søkeren normalt ha fullført fagutdanning med fagbrev innenfor fagområdet eller vitnemål fra annen yrkeskompetanse i tillegg til to års relevant praksis. Verdiskapningsåret i fagopplæringen utgjør det ene praksisåret.

1.3	Varighet

Teknisk fagskole, linje for maskinfag er normalt 2-årig.

1.4	Innhold

Teknisk fagskole, linje for maskinfag består av allmenne fag, linjefag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
For å tilrettelegge opplæringen i teknisk fagskole for målgruppen voksne er det en forutsetning at læreplanen er delt inn i moduler. På denne måten kan ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse bli ivaretatt (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Etter to år i teknisk fagskole er man fagtekniker. Det er utarbeidet en beskrivelse av denne generelle teknikerkompetansen:

Fagteknikeren har kompetanse som kvalifiserer for arbeid og oppgaver på operasjonelt ledernivå innenfor ulike typer yrker i privat og offentlig arbeidsliv og forvaltning.

Fagteknikeren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.

Fagteknikeren kan stimulere til nyskaping, etablering og drift av ulik virksomhet og har grunnlag for undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

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*

*	I opplæringstilbud som er spesielt tilrettelagt for voksne, kan timetallet komprimeres til 2/3. For teknisk fagskole vil det da gjenstå ca. 500 timer for å oppnå generell studiekompetanse.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for linjefagene

Studentene skal

·	kunne videreutvikle sine basiskunnskaper i fagene og kunne formidle sine kunnskaper til andre

·	ha evne til å identifisere og løse problemer og til å håndtere informasjon

·	kunne se flerfagligheten, vise respekt for andre fagområder og ta hensyn til dette i arbeidet med fagene

·	kunne ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet

·	ha kunnskaper om faktorer som påvirker det indre og ytre miljø og kunne ta hensyn til det indre og ytre miljø ved valg av tekniske løsninger

·	kunne arbeide selvstendig og vise evne og vilje til samarbeid, også på tvers av faggrenser

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	kunne etterleve gjeldende lover, forskrifter og avtaler som gjelder for faget

·	vise modenhet og kreativitet i løsning av faglige oppgaver

·	kunne følge de etiske normer som gjelder for faget

·	ha evne til å holde seg ajour med utviklingen i fagene

·	ha evne til å forstå og benytte ny teknologi og kunne vurdere den samfunnsmessige betydningen teknologien gir

·	forstå betydningen av internasjonalt samarbeid









2.2	Felles linjefag



2.2.1	Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid


Mål 1
Studentene skal kunne følge de lover og forskrifter som gjelder HMS-arbeidet i en bedrift

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for sentrale definisjoner og begreper i forskrift om systematisk miljø, helse, og sikkerhetsarbeid og for internkontrollsystemets oppbygning

1b	kunne forklare hensikten med dokumentasjonsplikten i internkontrollsystemet

1c	kunne gjøre rede for hensikten med og målet for arbeidsmiljøloven (AML) med forskrifter

1d	kjenne til eieres, lederes og ansattes plikter og rettigheter og kunne foreslå og gjennomføre arbeidsmiljøtiltak i sin bedrift


Mål 2
Studentene skal kunne utøve HMS-ledelse og kunne iverksette tiltak for å forebygge ulykker eller skader på personer. De skal kunne iverksette korrektive tiltak

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare hvilke forholdsregler som må tas ved arbeid med farlige stoffer

2b	kunne kartlegge organiseringen av HMS-arbeidet i en virksomhet

2c	kunne gjøre rede for hvilke konsekvenser eventuelle utslipp kan ha for det indre og ytre miljø og kunne minimalisere disse

2d	kunne foreslå og iverksette ulike tiltak for HMS-arbeidet i en virksomhet og kunne utarbeide rutiner for dette

2e	kunne utarbeide rutiner og instrukser for varsling og rapportering ved skader og uhell og kunne sikre arbeidsstedet

2f	kunne veilede andre i bruk av personlig verneutsyr


2g	kunne forklare hensikten med avviksregistrering og avviksbehandling

2h	kunne planlegge og delta ved gjennomføring av internrevisjon



2.2.2	Materiallære


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om materialterminologi og materialers oppbygning

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for aktuelle teknologiske materialer og inndelingen av disse

1b	kunne gjøre rede for oppbygningen av materialer ved hjelp av begreper som elementærpartikler, atommodeller og bindingstyper

1c	kunne gjøre rede for hvilken atombinding metaller har og hvilke gitterstrukturer som er de vanligste hos metalliske materialer

1d	kunne gjøre rede for metallografiske undersøkelsesmetoder som brukes til å studere kornstrukturer i stål


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om størkning av metalliske materialer og kjenne sammenhengen mellom materialegenskaper, deformasjon og varmebehandling

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for hva som skjer når et rent metall størkner og for hvordan størkning av legeringer skjer

2b	kunne gjøre rede for ulike typer legeringssystemer for metaller og kunne tolke binære fasediagram

2c	kunne gjøre rede for hva som skjer i metallet ved varmdeformasjon, varmebehandling og kalddeformasjon



Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om de vanligste prøver som brukes for å fastslå materialers fasthetsegenskaper

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for strekkprøving, hardhetsprøving, skårslagprøving, utmattingsprøving og sigeprøving av standard prøvelegemer

3b	kunne gjøre rede for begrensningene som gjelder generelt ved prøving av metalliske materialers fasthetsegenskaper

3c	kunne gjøre rede for ulike ikke-destruktive prøvemetoder for metalliske materialer


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om aktuelle stål- og jernlegeringers muligheter og begrensninger

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for fasediagrammet for jern-karbon

4b	kunne gjøre rede for de ulike strukturene som dannes i jern-karbonsystemet

4c	kunne gjøre rede for aktuelle varmebehandlingsmetoder

4d	kunne gjøre rede for aktuelle sammenføyningsmetoder

4e	kunne gjøre rede for legeringselementenes betydning for aktuelle stål- og jernlegeringer

4f	kunne gjøre rede for aktuelle standarder, herunder standarder for konstruksjonsstål, maskinstål og korrosjonsbestandig stål,  og ulike støpestål- og støpejernlegeringer


Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om ikke-jernmetaller 

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjøre rede for ulike lettmetallers bruksområder, sammenføyning av dem og deres mekanismer for fasthetsendringer

5b	kunne gjøre rede for ulike kobberlegeringers bruksområder, sammenføyning av dem og deres mekanismer for fasthetsendringer

5c	kunne gjøre rede for aktuelle standarder som gjelder for lettmetaller og kobberlegeringer


Mål 6
Studentene skal ha kunnskaper om aktuelle plastmaterialer, keramer og kompositter

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne gjøre rede for ulike plastmaterialer, sammenføyning av dem og deres mekanismer for fasthetsendringer

6b	kunne gjøre rede for keramer og komposittmaterialer, sammenføyning av dem og deres mekanismer for fasthetsendringer

6c	kunne gjøre rede for aktuelle standarder for plastmaterialer, keramer og komposittmaterialer


Mål 7
Studentene skal ha kunnskaper om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne gjøre rede for de grunnleggende kjemiske prosessene som skjer ved korrosjon

7b	kunne gjøre rede for de ulike korrosjonsformene

7c	kunne gjøre rede for aktuelle konstruksjonsmaterialers korrosjonsegenskaper

7d	kunne ta hensyn til konstruksjonsmessige forhold i arbeidet med å begrense korrosjon

7e	kunne gjøre rede for ulike former for korrosjonsbeskyttelse



2.2.3	Termodynamikk


Mål 1
Studentene skal kunne bruke fagterminologi innen termodynamikk. De skal kunne utføre aktuelle beregninger av ulike former for varmeenergi og varmestrøm

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bruke entalpibegrepet

1b	kunne beregne varmestrøm ved ledning og varmeovergang

1c	kunne beregne varmestrøm gjennom flere lags vegg, herunder varmeovergang på overflaten

1d	kunne utføre enkle beregninger av varmeovergang ved stråling

1e	kunne utføre enkle varmevekslerberegninger


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om termodynamiske egenskaper ved gasser og ved fuktig luft og om prosesser der fuktig luft inngår. De skal kunne utføre enkle beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne utføre beregninger med utgangspunkt i teorier om gasser

2b	kunne forklare egenskapene til vanndamp i luft ved varierende trykk og temperatur

2c	kunne bruke diagrammer for fuktig luft til enkle beregninger

2d	kunne beregne duggpunkt og våtkuletemperatur


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om aktuelle måleinstrumenter og kunne bruke disse til å måle termodynamiske egenskaper

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne bruke de viktigste måleinstrumentene til å måle trykk, temperatur og massestrøm og kunne følge måleprosedyrer

3b	kunne gjøre rede for muligheter og begrensninger ved aktuelle måleinstrumenter

3c	kunne vurdere feilkilder ved måling


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om energisystemer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for energisystemenes hovedkomponenter

4b	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til vanlige energisystemer

4c	kunne gjøre rede for brennstoffers brennverdi og kunne forklare hvilke faktorer som påvirker forbrenningen

4d	kunne gjøre rede for fordampning og kondensering ved forskjellige trykk og temperaturer

4e	kunne gjøre rede for kuldeprosessen ut fra entalpitrykk-diagrammet

4f	kunne gjøre rede for funksjonen og virkemåten til kuldeanleggets hovedkomponenter

4g	kunne gjøre rede for egenskapene til kuldemedier og oljer og deres innvirkning på miljøet lokalt og globalt



2.2.4	Mekanikk


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om og kunne beregne statisk bestemte systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bruke likevektsbetingelsene til å beregne krefter og momenter i statisk bestemte systemer

1b	kunne forklare sammenhengen mellom krefter knyttet til friksjon og kunne beregne friksjonskrefter

1c	kunne utføre tyngdepunktberegninger av sammensatte flater og sammensatte legemer

1d	kunne beregne arealmoment og treghetsmoment til sammensatte flater



Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om kraftfordelingen på en snittflate i en statisk belastet konstruksjonsdel og kunne beregne spenninger og deformasjoner i materialet

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beregne deformasjon ved ulike typer belastninger

2b	kunne beregne og vurdere sikkerheten i materialet i henhold til gjeldende standard

2c	kunne beregne strekk- og trykkspenninger, herunder spenninger knyttet til temperaturforandringer

2d	kunne beregne skjærspenninger, bøyespenninger og vridningsspenninger

2e	kunne beregne knekking

2f	kunne beregne enkle tilfeller av sammensatte spenninger


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om dynamikk og kunne utføre beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beregne hastighet, aksellerasjon og massefart ved rettlinjet og sirkulær bevegelse

3b	kunne gjøre rede for begrepet treghetskrefter og kunne se kreftene i sammenheng med likevekt for et mekanisk system

3c	kunne beregne mekanisk arbeid, effekt og virkningsgrad

3d	kjenne til betydningen av svingninger og resonans


Mål 4
Studentene skal kunne beregne statiske og dynamiske tilstander for væsker og gasser

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne beregne statisk trykk mot plane og sylindriske flater

4b	kunne beregne trykk, hastighet og energitap i rør og kanaler


2.2.5	Elektro og automasjon


Mål 1
Studentene skal kunne delta i planlegging og utføring av enkle elektrotekniske anlegg i henhold til gjeldende regler og standarder. De skal kunne utføre aktuell feilsøking

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beregne og måle spenning, strøm og impedans i likestrøms- og vekselstrømskretser og kunne vurdere resultatet av målingen

1b	ha kjennskap til elektriske koblingsskjemaer og annen elektroteknisk dokumentasjon etter gjeldende standard

1c	kunne forklare prinsippene for distribusjon av elektrisk energi

1d	kunne forklare prinsippene for de mest vanlige elektriske maskinene og kunne velge riktig maskin ut fra tilpasset last og andre driftsforhold

1e	kunne forklare prinsippene for moderne styring og hastighetsregulering av elektriske maskiner og kunne bruke styringer for enkle maskinanlegg

1f	kunne feilsøke på aktuelle elektrotekniske anlegg


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge, dokumentere og bygge enkle automatiserte anlegg ut fra gjeldende regler

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for de vanligste prinsippene for regulering og styring

2b	kunne gjøre rede for vanlige måleorganer, regulatorer og pådragsorganer som benyttes ved regulering

2c	kunne gjøre rede for aktuelle sensorer og deres bruksområder

2d	kunne forklare de mest vanlige prinsippene for styring av automatiserte industrielle anlegg

2e	kunne forklare prinsippet for en programmerbar logisk styring (PLS)

2f	kunne gjøre rede for aktuelle prosedyrer for feilsøking på ulike regulering- og styringssystemer

Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om prinsippene som gjelder for databasert styring, regulering og overvåking

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for de mest aktuelle databaserte overvåknings- og reguleringssystemer

3b	kunne gjøre rede for hovedprinsippene for numerisk styrte verktøymaskiner

3c	kunne gjøre rede for prinsippene for datastyring av industriroboter



2.2.6	Teknisk tegning og dokumentasjon


Mål 1
Studentene skal kunne lese og utarbeide tekniske tegninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne lage skisser på frihånd

1b	kunne utarbeide tegninger ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK) og kunne forklare prinsippene for overføring av dataassistert konstruksjon til dataassistert produksjon (DAP)

1c	kunne utarbeide sammenstillings- og arbeidstegninger ut fra gjeldende tegnestandarder med nødvendige riss, snitt og målsettinger

1d	kunne lage isometriske tegninger

1e	kunne vurdere konsekvenser av valgte tegningsløsninger

1f	kunne lese tegninger for beslektede fagområder og kunne koordinere egne tegninger mot disse


Mål 2
Studentene skal kunne utarbeide teknisk dokumentasjon

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne utarbeide enkle beskrivelser ut fra gjeldende standarder

2b	kunne framstille materiallister



2.2.7	Matematikk


Mål 1	Språk og kommunikasjon
Studentene skal kunne tolke og formidle matematisk informasjon muntlig og skriftlig

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	være fortrolige med matematisk notasjon og terminologi

1b	kunne samtale og samarbeide om å løse matematiske problemer

1c	kunne gjenkjenne bruk av vanlige matematiske og statistiske begreper i dagligliv og samfunn

1d	kunne forstå og gjennomføre matematiske bevis og resonnementer

1e	kunne innhente, bearbeide og presentere matematisk informasjon

1f	kunne forstå og bruke en matematisk tekst


Mål 2	Modellbygging og problemløsing
Studentene skal kunne omforme problemer fra virkeligheten til matematisk form, løse dem og tolke løsningene

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne formulere og løse problemer som krever initiativ, fantasi og innsikt

2b	kjenne til og kunne velge mellom forskjellige strategier og hjelpemidler i problemløsing

2c	kunne omforme problemer fra samfunn, naturfag, økonomi og teknikk til matematiske modeller

2d	kunne vurdere og teste egne modeller og løsninger, tolke svar og modifisere løsningsstrategier



Mål 3	Algebra
Studentene skal kunne løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter både grafisk, ved regning og med bruk av informasjonsteknologi og kjenne de enkelte trinnene i løsningen

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne løse ikke-lineære ligninger og ligningssystemer

3b	kunne løse lineære ligningssystemer med flere enn to ukjente

3c	kunne bruke informasjonsteknologi til å undersøke og løse ligninger og ulikheter

3d	kunne formulere og løse praktiske problemer ved hjelp av ligninger og ulikheter

3e	kunne løse ulikheter som inneholder rasjonale uttrykk

3f	kunne løse irrasjonale ligninger


Mål 4	Trigonometriske funksjoner
Studentene skal kunne regne med trigonometriske funksjoner og kjenne deres vanligste anvendelser

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kjenne absolutt vinkelmål og kunne regne om mellom grader og radianer

4b	kjenne definisjonen av sinus, cosinus og tangens for vilkårlige argumenter

4c	kunne bruke cosinussetningen og sinusproporsjonen

4d	kunne finne argumentet når verdiene til trigonometriske funksjoner er gitt

4e	kjenne de eksakte verdiene til sinus, cosinus og tangens til 0, /6, /4, /3, /2, p

4f	kjenne sammenhengen mellom verdier for trigonometriske funksjoner til supplement- og komplementvinkler

4g	kunne bruke formlene for sinus, cosinus og tangens til en sum og en differens, samt formelen sin2x + cos2x = 1



Mål 5	Rekker og logaritmer
Studentene skal være fortrolige med aritmetriske og geometriske rekker, kunne bevise enkle egenskaper, og kunne løse praktiske oppgaver. De skal kunne regne med logaritmer og kjenne noen enkle anvendelser

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne summere endelige aritmetriske og geometriske rekker

5b	kunne avgjøre når en uendelig geometrisk rekke konvergerer og finne summen 

5c	kunne løse praktiske problemer ved bruk av rekker

5d	kjenne definisjonen av ax for rasjonale og irrasjonale x

5e	kjenne logaritmer med grunntall 10

5f	kunne bruke de grunnleggende regnereglene for logaritmer


Mål 6	Grenser og deriverte
Studentene skal kjenne det teoretiske grunnlaget for differensialregningen, kunne beregne grenser og deriverte, og kunne utnytte denne kunnskapen til å løse praktiske problemer

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kjenne begrepet grenseverdi og kunne regne ut grenseverdien til enkle, ubestemte uttrykk

6b	kjenne kontinuitetsbegrepet og ut fra utseende til funksjonsgrafen kunne avgjøre hvor en funksjon er kontinuerlig og hvor den er deriverbar

6c	kunne derivere potensfunksjoner og trigonometriske funksjoner

6d	kunne derivere summer, differenser, produkter, kvotienter og sammensatte funksjoner

6e	kunne bruke første- og annenderiverte til å drøfte grafen til en funksjon

6f	kunne bruke grafiske, regnetekniske og eksperimentelle verktøy basert på informasjons-teknologi i funksjonslæren



Mål 7	Matematikk som kulturarv
Studentene skal kjenne til hovedtrekk i matematikkens historie

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	ha kjennskap til framveksten av det matematiske symbolspråket

7b	kjenne utviklingen til et matematisk område som blir tatt opp i faget



2.3	Fordypningsområde bilteknikk



2.3.1	Logistikk


Mål 1
Studentene skal kjenne til logistikkens utvikling. De skal ha kunnskaper om innholdet i logistikkfunksjonen og om dens betydning for en bedrift. De skal ha kunnskaper om hvilke rammebetingelser myndighetenes miljøkrav setter for logistikken og om hvordan en bedrift kan tilpasse seg og skaffe seg konkurransefordeler gjennom disse

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til logistikkens historiske utvikling

1b	kunne definere begrepet logistikk og kjenne til hvilke aktiviteter i og utenfor bedriften som omfattes av logistikken

1c	kunne gjøre rede for logistikkens innvirkning på bedriftens konkurransekraft og lønnsomhet

1d	kunne forklare hvordan logistikkfunksjonen i en bedrift kan organiseres

1e	kunne gjøre rede for myndighetenes krav til tiltak som kan redusere avfallsmengde, øke gjenvinning og sikre forsvarlig avfallsbehandling

1f	kunne planlegge og legge til rette for reduksjon av avfallsmengden og for en miljømessig forsvarlig avfallshåndtering

1g	kunne gjøre rede for beslutninger som må tas ved etablering av omvendte logistikksystemer


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om hvilken betydning innkjøpet har for en bedrift. De skal kjenne til ulike innkjøpsstrategier og trinnene i innkjøpsprosessen

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for innkjøpets betydning for en bedrifts kostnader, kapitalbinding og leveringsservice

2b	kunne gjøre rede for ulike innkjøpsstrategier og for hvordan en bedrift velger sine strategier

2c	kunne gjøre rede for trinnene i innkjøpsprosessen ved småkjøp, store kjøp, engangskjøp og repetive kjøp

2d	kunne gjøre rede for betydningen av innkjøpers engasjement


Mål 3
Studentene skal kunne utføre aktuelle beregninger for å sikre en best mulig materialflyt

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for kostnader ved innkjøp, lagring og mankosituasjoner

3b	kunne gjøre rede for ulike bestillingssystemer

3c	kunne gruppere leverandører og artikler ved hjelp av ABC-analyser

3d	kunne prognostisere behov ved hjelp av sesongkorrigert regresjon

3e	kunne beregne innkjøpskvantum, fast, variabelt, Lot for Lot, rabatt, fellesbestilling, plassbegrensning, bestillingspunkt og sikkerhetslager

3f	kunne beregne gjennomløpstid for enkeltartikler, for hele lageret eller for deler av det


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om oppbygningen av databaserte styringssystemer innen logistikk og kunne bruke disse

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for strukturen i databaserte styringssystemer

4b	kunne registrere salgsordre og lage tilbudskalkyler

4c	kunne bestille varer og registrere mottak av varene

4d	kunne lage oversikter over beholdninger, reserveringer og bestillinger

4e	kunne utstede produksjonsordre og kunne foreta tids- og belastningsplanlegging

4f	kunne rapportere virkelig ressursforbruk og produksjon og kunne lage etterkalkyle

4g	kunne fakturere ved hjelp av databaserte styringssystemer

2.3.2	
Lovkunnskap


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om aktuelle avtaler som eksisterer mellom partene i arbeidslivet

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for hva hovedavtaler og tariffavtaler er og for hvordan de praktiseres

1b	kunne gjøre rede for funksjonen til meglingsmannen

1c	kunne gjøre rede for hvilke lover som styrer hoved- og tariffavtaler


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om og kunne løse praktiske problemstillinger ved hjelp av aktuelle rettskilder

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forstå rettskildenes betydning ved behandling av rettstvister

2b	kunne drøfte hvilke rettskilder som er mest aktuelle for bransjen og hvordan de brukes

2c	kunne drøfte når og hvordan en rettskilde oppstår og blir “gyldig”

2d	kunne løse praktiske problemstillinger i rettslære


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om hovedprinsippene for og intensjonen med arbeidsmiljøloven og kunne bruke de sentrale reglene i denne

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for hovedprinsippene for og intensjonen med arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse

3b	kunne gjøre rede for og bruke reglene som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

3c	kunne gjøre rede for og bruke reglene som bestemmer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter på arbeidsplassen

3d	kunne drøfte og se sammenhengen mellom hoved- og tariffavtaler og arbeidsmiljøloven


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om de avtalerettslige prinsippene og kunne følge de sentrale reglene i avtaleloven

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for de sentrale prinsippene i avtaleretten

4b	kunne gjøre rede for og bruke reglene om avtaleinngåelse og fullmaktslæren

4c	kunne gjøre rede for de prinsipper som styrer tolkning og utfylling av avtaler

4d	kunne identifisere de viktigste ugyldighetsgrunnene og kunne følge lovens regler om ugyldighet


Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om og kunne bruke de sentrale reglene i kjøpsloven

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjøre rede for hva som ligger i begrepet kjøp og kjøpslovens virkeområde

5b	kunne gjøre rede for lovens ufravikelige og fravikelige område

5c	kunne gjøre rede for lovens risikobetraktninger

5d	kunne avgjøre om et kontraktsbrudd foreligger og kunne bruke reglene som følger av kontraktsbruddet

5e	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i omsorgsplikten

5f	kunne gjøre rede for hensikten med forbrukerpolitikken og forbrukerlovgivningen

5g	kunne drøfte og kunne bruke de sentrale forbrukerreglene i kjøpsloven

5h	kunne drøfte og kunne følge sentrale regler i angrefristloven

5i	kunne drøfte og kunne følge sentrale regler i lov om håndverkstjenester

5j	kunne drøfte og kunne bruke de sentrale reglene i lov om forbrukertvister



Mål 6
Studentene skal ha kunnskaper om de mest sentrale rettsregler for å forebygge og løse miljøproblemer

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne drøfte de mest aktuelle nasjonale og internasjonale miljøproblemer

6b	kunne drøfte virkemidler i miljøretten

6c	kunne drøfte de mest aktuelle lovene og reglene i miljøvernloven, i forurensningsloven og i lov om produktkontroll


Mål 7
Studentene skal ha kunnskaper om de lover, regler og forskrifter som er gjeldende for  bilforhandlere og bilverksteder

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne gjøre rede for de mest aktuelle lover, regler og forskrifter innen veitrafikklovgivningen

7b	kunne gjøre rede for de lover og forskrifter som er aktuelle ved etablering av en virksomhet



2.3.3	Karosseri, rammer og lakk


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere metoder og utstyr for lakkering og overflatebehandling i henhold til gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet og kunne utarbeide planer og tilbud for lakkeringsarbeid

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne utarbeide pristilbud på lakkering

1b	kjenne til ulike lakkdefekter og årsakene til disse

1c	kunne utarbeide planer for og kunne kontrollere lakkeringsarbeid etter gjeldende miljø- og sikkerhetskrav


1d	kjenne til metoder for lakkering og tørking

1e	kunne gjøre rede for symboler og fareklasser for merking av lakkprodukter


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge, lede og kontrollere arbeid på ulike typer karosseri, rammer og påbygg og kunne foreta nødvendige beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	ha kjennskap til prinsipper for moderne skadetaksering

2b	kunne gjøre rede for egenskapene til aktuelle metalliske materialer og kunne velge riktige sammenføyningsmetoder for disse

2c	kunne måle skjevheter i en rammekonstruksjon og kunne planlegge hvordan skjevhetene kan utbedres

2d	kunne velge riktig reparasjons- og sammenføyningsteknikk for aktuelle ikke-metalliske materialer

2e	kunne bruke fabrikantenes anvisninger av myndighetenes krav til retting, kapping, boring, sveising og kunne vurdere konsekvensene av å gjøre endringer i de enkelte kjøretøytypers rammekonstruksjoner

2f	kunne vurdere hvilke konsekvenser plassering og innfesting av vanlige typer påbygg har for kjøretøyets kjøreegenskaper og sikkerhet og kunne beregne aksellaster for disse



2.3.4	Elektro og elektronikk


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere ulike sider ved elektriske anlegg og komponenter benyttet i kjøretøy, slik at feilsøking, diagnose og reparasjon utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og fabrikantens anvisninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne analysere og bruke ulike typer koblingsskjema og symboler

1b	kunne vurdere og dimensjonere batteri og strømforsyningsanlegg til bruk i kjøretøy


1c	kunne vurdere ulike elektriske sensorer ut fra konstruksjon og funksjon i aktuelle elektriske anlegg

1d	kunne vurdere ulike typer elektriske aktorer ut fra konstruksjon og funksjon i aktuelle elektriske anlegg

1e	kunne feilsøke på og stille diagnose for aktuelle elektriske anlegg

1f	kunne etterleve relevante lover og forskrifter for reparasjon av elektriske anlegg

1g	kunne forklare oppbygningen av en datasentral (styreenhet) som brukes i en bil og kunne vurdere signaler som kommer ut og inn av denne

1h	kunne programmere styresentraler og kunne drøfte virkningen på kjøretøyet og miljøet ved slik programmering


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere ulike sider ved elektronikk og elektroniske systemer benyttet i kjøretøy og kunne feilsøke på og stille diagnose for disse

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne bruke ulike typer signalskjema og symboler for elektroniske systemer

2b	kunne vurdere ulike typer overføringsformer for aktuelle elektroniske signaler

2c	kunne vurdere ulike elektriske sensorer ut fra konstruksjon og funksjon i aktuelle elektroniske systemer

2d	kunne vurdere ulike typer elektriske aktorer ut fra konstruksjon og funksjon i aktuelle elektroniske systemer

2e	kunne vurdere prinsippet for ulike elektroniske styringer ut fra funksjon

2f	kunne feilsøke på og stille diagnose for aktuelle elektroniske anlegg




2.3.5	Drivverk


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om aktuelle former for kraftoverføringer og kunne vurdere fordeler og ulemper ved disse. De skal kunne beregne nødvendige kraftbehov for de forskjellige overføringssystemene

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive og forklare virkemåten til aktuelle kraftoverføringer

1b	kunne gjøre rede for hvor forskjellige typer kraftoverføringer benyttes

1c	kunne vurdere ulike kraftoverføringssystemer opp mot hverandre

1d	kunne vurdere materialer brukt i kraftoverføringssystemer i en miljømessig sammenheng

1e	kunne vurdere og beregne tap og virkningsgrader i overføringene i aktuelle kraftoverføringssystemer

1f	kunne beregne nødvendige verdier ved hjelp av giringsdiagrammer

1g	kunne vurdere effekt- og momentdiagram

1h	kunne beregne komplette drivlinjer


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere ny teknologi innen kraftoverføringssystemene ut fra bruksområde og krav til lønnsomhet

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere ny teknologi opp mot gammel teknologi

2b	kunne skaffe seg nye kunnskaper og ferdigheter som bygger på tidligere praksis og teori

2c	kunne beregne lønnsomheten av ny teknologi



Mål 3
Studentene skal kunne vurdere hvordan forskjellige kraftoverføringssystemer påvirker utformingen av kjøretøyets karosseri

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne drøfte sammenhengen mellom størrelse, utseende og plassering av kraftoverføringssystemene i kjøretøyet og hvordan dette påvirker karosseriets form

3b	kunne vurdere ulike løsninger i plasseringen av kraftoverføringssystemene opp mot hverandre

3c	kunne gjøre rede for innvirkningen ulike plasseringsmåter har på kjøretøyets kjøreegenskaper



2.3.6	Motorteknikk


Mål 1
Studentene skal på bakgrunn av kunnskaper om motorteknikk kunne vurdere motorens forbrenningsteknikk i en miljømessig sammenheng

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne sammenligne grunnprinsippene for de forskjellige forbrenningsformer

1b	kunne gjøre rede for de miljømessige konsekvensene ved bruk av fossile drivstoff

1c	kunne drøfte hvordan avgassproblemet kan begrenses

1d	kunne drøfte hvordan nye forbrenningsteknikker vil påvirke miljøet

1e	kjenne til nye motorkonsepters forbrenningsteknikker


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere kjøretøyets forbruk av drivstoff og foreslå tiltak for reduksjon av dette

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beregne et kjøretøys drivstofforbruk


2b	kunne vurdere tiltak som kan redusere drivstofforbruket

2c	kunne beregne en motors effektivitet sett i sammenheng med forbruk

2d	kunne drøfte hvordan luft og luftkvalitet påvirker forbruket

2e	kunne drøfte hvordan kvaliteten på drivstoffet påvirker forbruket


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om alternative drivstoff og kunne vurdere hvilke virkninger disse har på miljøet i forhold til det fossile brennstoffet

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne uttale seg om hvilke alternative typer drivstoff som kan være aktuelle til kjøretøy

3b	kunne drøfte fordeler og ulemper ved bruken av de forskjellige typer alternative drivstoffer

3c	kunne vurdere hvilke miljømessige konsekvenser det fører til å bruke alternative drivstoffer


Mål 4
Studentene skal kunne måle avgassen til en motor og kunne vurdere målte verdier opp mot tillatte verdier ved hjelp av enkle modeller og utstyr

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne drøfte forskriftene for avgassutslipp, både nasjonale og internasjonale

4b	kunne lage kjemiske reaksjonsligninger over hva som skjer i en forbrenningsmotor

4c	kunne utføre avgassmåling og analysere avgassen fra et kjøretøy

4d	kunne beregne utslippet av avgassens forskjellige komponenter



Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om funksjonen til aktuelle motorstyringssystemer og kunne feilsøke på disse

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne vurdere funksjonsdyktigheten til de aktuelle systemer

5b	kunne gjøre rede for forskjellige deler av systemet og kunne forklare hvordan de hver for seg bidrar til totalfunksjonen

5c	kunne vurdere forskjellige styringssystemer og deler av disse opp mot gjeldende miljøkrav

5d	kunne benytte logiske feilsøkningsmetoder på systemer



2.3.7	Bremser


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge, lede og kontrollere arbeid på bremsesystemer med tilleggssystemer for aktuelle kjøretøytyper i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne planlegge og utføre kontroll av bremsesystemer for ulike kjøretøytyper og kunne vurdere resultatet i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer

1b	kunne foreta beregning av bremsetilpassing i kjøretøykombinasjoner (vogntog) ut fra teoretiske og målte verdier

1c	kunne vurdere feilkilder i bremsesystemene på grunnlag av funksjonsfeil

1d	kunne vurdere ulike bremsesystemer opp mot hverandre og kunne gjøre rede for deres fordeler og ulemper

1e	kunne gjøre rede for aktuelle elektroniske styrte bremsesystemer med tilleggsfunksjoner

1f	kunne utføre beregninger av pneumatiske, hydrauliske og mekaniske overføringer med aktuelle typer av kraftforsterkende innretninger og kunne beregne bremsekraften for aktuelle typer hjulbremser

1g	på grunnlag av et kjøretøys vekter og dimensjoner kunne beregne nødvendig bremsekraft i henhold til gjeldende forskrifter

1h	kunne dimensjonere hjulbremser på kjøretøy etter gjeldende forskrifter

1i	kunne beregne retardasjon og stopplengder på grunnlag av et kjøretøys bremsekraft

1j	kunne gjøre rede for ulike typer tilleggsbremsesystemer


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om bremsesystemer og kunne kontrollere og vurdere enkeltkomponentene

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for enkeltkomponentenes funksjon i bremsesystemet og kunne vurdere fordeler og ulemper ved disse

2b	kunne gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til de viktigste enkelt-komponentene og kunne vurdere sikkerhetsmessige følger ved feil og defekter i disse

2c	kunne gjøre rede for ulike hjulbremsers virkemåte og kunne drøfte fordeler og ulemper ved de ulike hjulbremsekonstruksjonene

2d	kunne gjøre rede for friksjonsmaterialenes egenskaper, kunne vurdere defekter i materialene ut fra en visuell kontroll og kunne vurdere sikkerhetsmessige risikoer ved disse feilene

2e	kunne drøfte de vanligste bremsenedsettende faktorer



2.3.8	Understell


Mål 1
Studentene skal kunne veilede kunder ved valg av hjulutrustning til aktuelle kjøretøytyper og kunne bedømme konsekvensene ved feilvalg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne veilede kunder ved valg av dekk og felg

1b	kunne begrunne valg av dekk og felg til ulike kjøretøy og vite hvordan dette vil virke inn på kjøretøyets kjøreegenskaper, bremseevne og stabilitet 

1c	kunne drøfte følgene av å bruke alternativ hjulutrustning

Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om og kunne kontrollere styresystemer for aktuelle kjøretøytyper og kunne vurdere fordeler og ulemper ved de forskjellige systemene

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne drøfte styreinnretningens betydning for kjøreegenskaper og dekkslitasje

2b	kunne forklare hvordan ulike styresystemer fungerer og kunne vurdere fordeler og ulemper ved disse

2c	kjenne til gjeldende lover og forskrifter for styresystemer og kunne bruke disse ved reparasjon og forandring av styresystemene


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om og kunne kontrollere fjæring og demping for aktuelle kjøretøytyper og kunne vurdere fordeler og ulemper ved de forskjellige systemene

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne bruke gjeldende forskrifter og kunne utføre kontroll av fjæring og demping

3b	kunne drøfte konsekvensene ved endringer i fjærings- og dempingssystem og kunne vurdere sikkerhetsmessige risikoer ved dette

3c	kunne drøfte prinsippene for ulike typer styrte fjærings- og dempingssystemer

3d	kunne drøfte fjærings- og dempingssystemenes betydning for kjøreegenskaper og stabilitet


Mål 4
Studentene skal kunne planlegge og utføre kontroll av hjuloppheng for aktuelle kjøretøytyper

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne drøfte hjulgeometriens betydning for kjøreegenskaper, stabilitet og dekkslitasje

4b	kunne drøfte sammenhengen mellom bremser, fjæring, styring, hjuloppheng, hjulutrustning og kjøretøyets kjøreegenskaper og stabilitet


4c	kunne drøfte ulike kontroll- og målemetoder av hjuloppheng med hensyn til sikker avlesning

4d	kunne utføre målinger og vurdere måleresultater for aktuelle hjuloppheng

4e	kunne bruke gjeldende forskrifter for endringer av og arbeid med hjuloppheng



2.3.9	Verksteddrift


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om aktuelle ettermarkeder for bransjen og kunne utføre beregninger for å avdekke og rapportere om behov i markedet

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne definere et ettermarked

1b	kunne beregne størrelse og muligheter i et ettermarked 

1c	kunne tolke endringer i ettermarkedet

1d	kunne utføre beregninger som viser mekanikerbehov i markedet

1e	kunne beregne reparasjons- og vedlikeholdsbehov for kjøretøyparken

1f	kunne avdekke og beregne aktuelt markedsgrunnlag

1g	kunne analysere opplysninger og kunne gjengi disse i rapports form


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge, lede og kontrollere driften av et verksted

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne organisere og utarbeide planleggings- og driftsprosedyrer

2b	kunne vurdere forskjellige verkstedsutforminger og deres fordeler og ulemper

2c	kunne utarbeide rutiner som styrer verkstedets forhold til interne og eksterne kunder

2d	kunne lede og gjennomføre de kontroller og endringer som er aktuelle ved driften av et verksted

2e	kunne utføre kapasitetsberegninger som er nødvendige i et verksted

2f	kunne benytte kalkulasjonsmetoder

2g	kunne organisere og utføre effektivitetskontroller

2h	kunne utarbeide pristilbud på varer og tjenester

2i	kunne utarbeide stillings- og arbeidsinstrukser




2.4	Fordypningsområde maskinteknikk



2.4.1	Verkstedteknisk automatisering


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge og sette sammen kombinatoriske styresystemer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forstå funksjonen til de vanligste pneumatikkomponenter og kunne sette dem sammen til pneumatiske styringer

1b	kunne forstå logiske funksjoner for å kunne løse styretekniske oppgaver

1c	kunne kombinere logiske, pneumatiske og elektriske skjema


Mål 2Studentene skal kunne vurdere bruksområder for PLS og kunne programmere PLS

HovedmomenterStudentene skal

2a	kunne vurdere bruken av, virkemåten til og montasjen av PLS og forstå dens elektriske grensesnitt

2b	kunne beherske sekvensiell og kombinatorisk programmering av PLS i henhold til gjeldende standard og kunne bruke industrielldokumentasjon


Mål 3Studentene skal kunne planlegge og organisere bruk av automater og roboter
HovedmomenterStudentene skal

3a	kunne forstå oppbygningen av og virkemåten til en moderne flerakset industrirobot og kunne gjøre rede for styring av denne ved hjelp av en dedikert, databasert robotstyring

3b	kunne planlegge ulike løsninger for innmating, lagring og orientering av detaljer og løsninger for hvordan roboten kan gripe og håndtere disse

3c	kunne forstå kommunikasjon mellom dedikert robotstyring og PLS på inn- og utgangsnivå

Mål 4
Studentene skal kunne planlegge, organisere og dokumentere dataintegrert produksjon i henhold til prinsippene for informasjonsbehandling i et slikt miljø

HovedmomenterStudentene skal

4a	kunne planlegge og dokumentere kommunikasjon mellom PLSer og mellom PLSer og CNC-styringer

4b	kunne planlegge og dokumentere nettverk for sensorer og aktuatorer og PC-baserte nettverk mot PLSer

4c	kunne planlegge og dokumentere dataintegrerte produksjonsprosesser der PCen har skjermbasert brukergrensesnitt og er en overordnet styringskomponent

4d	kunne planlegge og organisere fleksible produksjons- og montasjesystemer (FMS/FAM)


Mål 5
Studentene skal kunne planlegge og dokumentere hydraulikksystemer og kunne utarbeide drift- og vedlikeholdsplaner for dette i henhold til miljømessige krav

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne utrede aktuelle bruksområder for hydraulikk

5b	kunne planlegge og dokumentere hydraulikksystemer etter gjeldende standard 

5c	kunne forstå oppbygningen av og virkemåten til proporsjonale og kombinerte hydraulikksystemer

5d	kunne utarbeide drifts- og vedlikeholdsrutiner for hydrauliske komponenter og anlegg

5e	kunne ta hensyn til miljømessige forhold ved bruk og håndtering av ulike hydrauliske væsker

5f	kunne igangkjøre og utføre systematisk feilsøking på hydraulikkanlegg




2.4.2	Prosjektstyring


Mål 1Studentene skal kunne bruke prosjektstyringsterminologi. De skal kunne bruke EDB-redskaper og prosjektstyringsverktøy til å planlegge, gjennomføre og følge opp framdriften av et prosjekt

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygning av en prosjektorganisasjon og hvorledes den fungerer

1b	kunne vurdere prosjektets lønnsomhet ved en enkel investeringsanalyse

1c	kunne benytte nettverksteknikken Gantt-diagram til å finne et prosjekts tids- og ressursforbruk

1d	kunne utarbeide Gantt-diagram med belastningshistogram og S-kurve ved hjelp av dataene fra nettverket

1e	kunne benytte EDB-baserte prosjektstyringssystem og kunne legge inn data og hente ut rapporter i form av nettverk, Gantt-diagram og eventuelt ressursdiagram og tabeller

1f	kunne forstå hva som ligger i begrepene virkelig (fysisk) framdrift og utgåtte (brukte) timer og kunne utføre oppfølging i nettverk og Gantt-diagram

1g	kunne vurdere ferdiggraden av arbeidsframdriften i forhold til planlagt framdrift og kunne foreslå og iverksette tiltak der det framkommer sprik mellom planlagt og virkelig framdrift


Mål 2
Studentene skal kunne utarbeide anbud og tilbud og kunne vurdere tilhørende kontraktstyper i henhold til gjeldende standard

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne bruke aktuelle lover og regler i forbindelse med utarbeidelse av anbud og tilbud

2b	kunne gjøre rede for prosedyren ved prekvalifikasjon og evaluering av tilbydere

2c	kunne gjøre rede for prosedyren ved utsending av anbud og tilbud

2d	kunne bruke aktuelle kontrakttyper i henhold til gjeldende standard


2.4.3	Kvalitetsstyring


Mål 1
Studentene skal forstå sammenhengen mellom kvalitet, konkurranseevne og lønnsomhet. De skal ha kunnskaper om Total kvalitetsledelse (TKL)

HovedmomenterStudentene skal

1a	kunne forstå terminologi og begreper som brukes innen TKL og kunne drøfte metoder for TKL

1b	kunne planlegge og organisere den kontinuerlige kvalitetsprosessen

1c	kunne vurdere samspillet mellom kvalitetsvedlikehold, kvalitetsforbedring og kvalitetsfornying

1d	kunne vurdere aktuelle problemløsningsteknikker som brukes til å analysere kvalitetsproblemer og kunne velge strategier for forbedring


Mål 2
Studentene skal kunne velge riktig kvalitetsstandard og kvalitetssystem ut fra bruksområde

HovedmomenterStudentene skal

2a	kunne vurdere bruksområdene for aktuelle kvalitetsstandarder

2b	kunne vurdere kvalitetssystemer og kvalitetsrevisjoner

2c	kunne vurdere innholdet i en kvalitetshåndbok etter aktuelle kvalitetsstandarder

2d	kunne vurdere bruk av nødvendige prosedyrer og instrukser og kunne utarbeide disse

2e	kunne analysere behovet for opplæring og skolering i kvalitetsarbeidet

2f	kunne planlegge systemer for oppfølging av ikke-kvalitetskostnader

2g	kunne beherske relevante EDB-programmer for kvalitetssikring



Mål 3
Studentene skal kunne beherske måletekniske beregninger og aktuelle statistiske metoder for å kvalitetssikre produksjonen

HovedmomenterStudentene skal

3a	kunne utføre sviktanalyser, beregninger av systemeffektivitet og av pålitelighet

3b	kunne bruke statistiske teknikker for produkt- og prosesskontroll, herunder kontrolldiagrammer, kapabilitetsindekser og stikkprøveplaner


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om og kunne vurdere behov for måleteknikker og tidsaktuelt måleutstyr

HovedmomenterStudentene skal

4a	kunne vurdere behov for vedlikehold og kalibrering av måleutstyr

4b	kunne foreta målinger og kunne beregne måleusikkerhet og målefeil

4c	ha kunnskaper om automatisert kvalitetskontroll og om målemaskiner



2.4.4	Dataassistert konstruksjon (DAK)


Mål 1
Studentene skal ved hjelp av et DAK-system kunne tegne geometriske modeller i tre dimensjoner og kunne bruke disse til å lage teknisk informasjon og dokumentasjon

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne tegne i rommet

1b	kunne bruke referansesystemene som ligger i DAK-systemet som for eksempel koordinatsystemet

1c	kunne tegne 3D-flatemodeller

1d	kunne tegne 3D-volummodeller


1e	kunne bruke forskjellige presentasjonsformer som ligger i DAK-systemet til visualisering av modellen

1f	kunne bruke modeller til å lage tegningsunderlag (3D-tegninger og 2D-tegninger)

1g	kunne bruke modeller til å beregne volum, vekt og tyngdepunkt

1h	kunne sette laster på modeller og kunne vise spenningsfordelingen i kritiske områder



2.4.5	Tilvirkningsteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere og velge maskiner, verktøy og bearbeidingsdata til sponskjærende prosesser

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere og spesifisere krav til verktøymaskiner og utrustning

1b	kunne vurdere og forbedre CNC-programmer

1c	kunne utvikle CNC-programmer for bearbeiding i flere enn tre akser simultant ved hjelp av et DAP-system

1d	kunne vurdere bruksområdet til moderne eggmaterialer for skjærende bearbeiding

1e	kunne vurdere og dokumentere bearbeidingsmetode og kunne velge riktig skjæreverktøy

1f	kunne vurdere og dokumentere oppspenningsmetoder og teknologiske data

1g	kunne beregne og vurdere skjæredata i en sponskjærende tilvirkningsprosess

1h	kunne beregne og vurdere økonomien i en sponskjærende tilvirkningsprosess


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere og velge utstyr og metoder for sammenføyning av materialer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere de vanligste former for lodding og sveising


2b	kunne vurdere de metallurgiske forhold som påvirkes ved sveising

2c	kunne vurdere liming som et alternativ til andre sammenføyningsmetoder

2d	kunne velge riktig utstyr for sammenføyningsmetodene

2e	kunne vurdere og beregne prosesstider ved sammenføyningsmetodene


Mål 3
Studentene skal kunne vurdere og velge stykkskjærende bearbeidingsprosesser

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne vurdere oppdelende prosesser som klipping, gass-, plasma-, vann- og laserskjæring

3b	kunne vurdere og beregne økonomien ved de stykkskjærende bearbeidingsprosesser


Mål 4
Studentene skal kunne vurdere støpemetoder og plastiske bearbeidingsprosesser

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne vurdere de vanligste støpemetoder og kunne ta hensyn til konstruktive og støpetekniske forhold som må tas ved støping som tilvirkningsmetode

4b	kunne vurdere plastiske bearbeidingsprosesser som valsing, smiing, bøying, ekstrudering, flytpressing og trekking


Mål 5
Studentene skal kjenne til tilvirkningsmetoder for detaljer av plast og kompositter

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kjenne til de vanligste metodene for tilvirkning av plastdetaljer som ekstrudering, sprøytestøping, blåsing, presstøping, valsing og strekking

5b	kjenne til de vanligste metodene for tilvirkning av komposittmaterialer




2.4.6	Konstruksjonsteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere forhold som kan føre til utmattingsbrudd

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere forhold som kan påvirke faren for utmattingsbrudd

1b	kunne bruke tabeller til å finne den reduserte utmattingsfastheten og kunne beregne de ekvivalente spenningene

1c	kunne bruke Smith-diagram til å velge konstruksjonsstål med riktig utmattingsfasthet


Mål 2 
Studentene skal velge grunnmateriale og kunne dimensjonere sveis i henhold til aktuelle standarder

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beregne ulike typer spenninger som strekk/trykk, bøying, vridning og kunne kombinere to eller flere av disse til jevnførende spenning

2b	kunne gjøre rede for de vanligste typer sveis og kunne dimensjonere disse i henhold til aktuell standard

2c	kunne velge grunnmateriale etter lastfaktor og materialkoeffisient


Mål 3
Studentene skal kunne beregne krefter som virker på skruer og kunne dimensjonere disse i henhold til aktuell standard

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne vurdere valg av skruetyper, gjengesystemer, fasthetsklasser og tilvirkningsmetoder

3b	kunne beregne nødvendig tiltrekkingsmoment for skruer

3c	kunne bruke skruetabeller og skruediagram til å finne riktig skruedimensjon og forspenning i skruen


Mål 4
Studentene skal kunne vurdere hvilke limtyper som skal benyttes og kunne beregne styrken i sammenføyningen

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for sammensetning av og virkemåte til ulike limtyper

4b	kunne vurdere lim som sammenføyningsmetode og kunne forberede for liming

4c	ha kunnskap om dimensjonering av limeforbindelser

4d	kunne vurdere bruk av anaerobe fastsettingsvæsker


Mål 5
Studentene skal kunne dimensjonere press- og krympeforbindelser ut fra bruksområde

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne vurdere ulike forbindelsestyper ut fra bruksområde

5b	kunne beregne påpressingskraft og overførbart moment

5c	kunne beregne pressmonn og flatetrykk ved hjelp av aktuelle tabeller og digrammer

5d	kunne bestemme passende toleranser og beregne aktuelle spenninger

5e	kunne beregne temperaturer ved krymping


Mål 6
Studentene skal kunne dimensjonere reim- og kjedetransmisjoner ut fra bruksområde

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne beregne ulike typer reimdrifter og velge materialer og profiler ut fra bruksområde

6b	kunne beregne ulike typer kjededrifter



Mål 7
Studentene skal kunne dimensjonere aksler ut fra bruksområde

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne velge blant ulike typer aksler ut fra deres bruksområde

7b	kunne vurdere materialer, belastning og konstruktiv utførelse av en aksel

7c	kunne beregne deformasjon av jevntykke aksler

7d	kunne beregne kritisk turtall med en eller flere masser og kunne gjøre rede for torsjonssvingninger


Mål 8
Studentene skal kunne dimensjonere rullingslager ut fra bruksområde

Hovedmomenter
Studentene skal

8a	kunne velge blant ulike lagertyper ut fra deres bruksområde

8b	kjenne til konstruktiv utførelse av lagerfeste på aksel

8c	kunne velge lagerstørrelse ut fra tabeller og/eller beregninger

8d	kunne vurdere bruksområder for forskjellige typer smøreolje

8e	kunne beregne ekvivalent lagerbelastning


Mål 9
Studentene skal kunne dimensjonere tannhjul og -veksler ut fra bruksområde

Hovedmomenter
Studentene skal

9a	kunne beregne utveksling i tannhjulveksler

9b	kunne bruke de viktigste tannhjulsmål og begreper

9c	kjenne til hvordan krefter oppstår og virker i et tannhjul i inngrep

9d	kunne vurdere materialtyper og kjenne til framstilling av sylindriske tannhjul


2.5	Fordypningsområde VVS-teknikk



2.5.1	Inneklimateknikk


Mål 1
Studentene skal kunne utarbeide en kravspesifikasjon for termisk inneklima ut fra forskrifter og regler

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for hvilke krav som stilles til temperatur, fuktighet og luftkvalitet i rom for forskjellig bruk

1b	kunne gjøre rede for krav til akustikk og kunne foreslå nødvendige lyddempende tiltak etter spesifiserte krav

1c	kjenne til innemiljøets innvirkning på helse og produktivitet

1d	kjenne til hvilken betydning fuktskader i bygningskroppen har for inneklima

1e	kunne foreslå tiltak for ”rent bygg” i bygge- og driftsperioden


Mål 2
Studentene skal ha kunnskap om beregning av varme-, ventilasjons- og kuldebehov for enkle boliger, yrkes- og institusjonsbygg

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beregne varmetilskudd fra indre og ytre kilder

2b	kunne utføre effektbehovsberegninger og kunne beregne varme- og ventilasjonsbehov etter gjeldende standard

2c	kunne beregne og balansere energiforbruk i bygninger basert på gjeldende standard

2d	kunne bruke graddager og varighetskurver

2e	kunne beregne kuldebehov for aktuelle bygg etter gjeldende standard

2f	kunne beregne nødvendige luftmengder for ventilasjon av bygg


2.5.2	Teknisk varme- og strømningslære


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere enkle termodynamiske prosesser og elementær strømningslære for VVS-fagene og kunne utføre aktuelle beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bruke h-x-diagrammet som hjelpemiddel i forbindelse med utregninger og vurderinger

1b	kunne forklare og bruke pV-diagrammer for aktuelle tilstandsendringer

1c	kjenne til kretsprosessen i kulde- og varmepumpeanlegg

1d	kunne beregne strømninger og motstand i rør og kanaler etter Bernoullis læresetning og andre beregningregler

1e	kjenne til begrepet dynamisk viskositet og viskositetens betydning for strømmende væsker



2.5.3	Vannbårne systemer for oppvarming og kjøling


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om tegning og dimensjonering av vannbårne systemer for oppvarming og kjøling av bygg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til dimensjonering av varmeveksler

1b	kjenne til dimensjonering av distribusjonssystemer med pumper og ventiler

1c	kjenne til beregning av isvannsanlegg og ekspansjonskar

1d	kjenne til dimensjonering av kjeler, varmevekslere for fjernvarmetilknytning, varmepumper og kuldeanlegg

1e	kunne tegne enkle oppvarmings- og kuldeanlegg, manuelt og ved hjelp av dataassistert verktøy (DAK)


1f	kunne beregne forinnstillinger på radiatorventiler og strupeventiler

1g	kunne foreta en total utbalansering av varme- og kuldeanlegg ut fra beregninger

1h	kunne vurdere ulike typer reguleringssystemer for varme- og kuldeanlegg



2.5.4	Ventilasjonsteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne dimensjonere og tegne enkle ventilasjonsanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne dimensjonere ventilasjonsanlegg for omrøring og fortrengning

1b	kunne dimensjonere behovsstyrte VAV-systemer

1c	kjenne til hvordan induksjonsanlegg, 2-kanalanlegg, ettervarmeanlegg og naturlig ventilasjon er bygd opp

1d	kunne foreta trykktapsberegninger og kunne dimensjonere viftekapasiteter

1e	kunne tegne et ventilasjonsanlegg, manuelt og ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK)

1f	kunne vurdere ulike typer reguleringssystemer for ventilasjonsanlegg

1g	kunne velge vanlig utstyr og komponenter for ventilasjonsanlegg til forskjellig behov

1h	kunne gjøre rede for ventilasjonsanleggets rolle ved brann




2.5.5	Sanitærteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne dimensjonere og tegne vanlige utvendige og innvendige sanitæranlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne dimensjonere utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger

1b	kunne dimensjonere sanitærutstyr som vannvarmere, pumper, utskillere og tanker

1c	kjenne til oppbygning og beregning av ulik typer VA-anlegg og kommunaltekniske anlegg

1d	kunne dimensjonere aktuelle brannslukkingsanlegg

1e	kjenne til sanitasjons-begrepet og til hvilke elementer som inngår i sanitasjon

1f	kunne tegne og beregne sanitæranlegg manuelt og ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK)



2.5.6	Reguleringsteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne velge reguleringssystem for VVS-tekniske anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere reguleringsanlegg for ventilasjonsanlegg

1b	kunne vurdere reguleringsanlegg for varmeanlegg

1c	kunne følge normer og bruke terminologi for de viktigste reguleringssystemer og kunne forklare hvilke parametre som er viktige for god regulering




2.5.7	Kvalitetssikring av tekniske anlegg i bygninger


Mål 1
Studentene skal forstå sammenhengen mellom de ulike tekniske anlegg, hvordan de påvirker hverandre og hvilke tiltak som må iverksettes for å kvalitetssikre og optimalisere anleggene miljømessig og energiøkonomisk

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne utarbeide prosjektdokumenter som tegninger, beskrivelser, masseberegninger og framdriftsplaner for VVS-anlegg som underlag for anbudskonkurranse

1b	kunne bruke byggebransjens standardsymboler og terminologi

1c	kunne forstå byggtegninger og kunne angi bærende konstruksjoner

1d	kunne tegne utsparingstegninger med kote-angivelser

1e	kunne velge gode helse- og miljømessige løsninger ut fra bygningsmaterialers egenskaper

1f	kunne foreslå tiltak for å unngå vann- og fuktskader

1g	forstå VVS-systemenes virkemåte, innbyrdes avhengighet og påvirkning på hverandre

1h	kunne regulere tekniske anlegg opp mot hverandre og kunne sikre optimal virkemåte med hensyn til økonomi og miljø

1i	kjenne til forskrifter for brann og støy og kunne ta hensyn til dette i prosjektering av anleggene

1j	kjenne til VVS-leverandørens kataloger og beskrivelser og kunne velge rett materiell og utstyr fra katalogene på bakgrunn av beregninger og tilgjengelig plass

1k	kjenne til kvalitetssikringssystemer som benyttes i VVS-bransjen og kunne bruke disse aktivt i prosjekteringsarbeidet

1l	kunne utarbeide enkle drifts- og vedlikeholdsinstrukser for VVS-anlegg


2.6	Fordypningområde sveiseteknikk



2.6.1	Oppbygging og utforming av sveiste konstruksjoner


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere metoder for oppbygging og utforming av sveiste konstruksjoner ut fra krav til kvalitet og funksjonsdyktighet

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere materialstyrke i sveiste konstruksjoner ved bruk av aktuelle begreper

1b	kunne vurdere byggemetoder for sveiste konstruksjoner, herunder metoder for produksjonsvennlig utforming

1c	kunne vurdere sammenhengen mellom bruddmekanikk og uheldige sveisetekniske løsninger

1d	kunne vurdere formgiving av varmepåkjente konstruksjoner

1e	kunne vurdere formgiving av konstruksjoner av aluminiumslegeringer



2.6.2	Sveisemetallurgi


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere den metallurgiske prosess som skjer i et materiale ved sveising

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne tolke informasjonen i et materialsertifikat, herunder framstilling, klassifisering og kjemisk analyse

1b	kunne vurdere termiske forhold som kan oppstå ved sveising og varmebehandling av grunnmaterialer og sveiste forbindelser

1c	kunne vurdere strukturer i sveiste forbindelser


1d	kunne vurdere sveiseegenskapene til vanlig karbon og karbon/mangan

1e	kunne vurdere sveiseegenskapene til finkornstål, termomekanisk framstilte stål og høyfaste stål

1f	kunne vurdere årsaker til sprekkdannelse i stål

1g	kunne vurdere effekten av de viktigste legeringselementene i konstruksjonsstål, høyfast stål, legert stål for lavtemperaturformål og lavlegerte sigefaste stål

1h	kunne vurdere betydningen av legeringselementer i høylegerte korrosjonsbestandige stål

1i	kunne vurdere sveiseegenskapene til sigefaste og varmefaste stål, støpejern og støpestål, kopper og kopperlegeringer, nikkel og nikkellegeringer

1j	kunne vurdere sveiseegenskapene til aluminium og aluminiumslegeringer, titan og titanlegeringer

1k	kunne vurdere sveiseegenskapene til spesielle materialer, plast, kompositter og keramer


Mål 2
Studentene skal på grunnlag av gode kunnskaper om metallurgiske prosesser og sveisekorrosjon kunne velge egnet korrosjonsvern og materiale

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne velge riktig tilsettingsmateriale ut fra korrosjon i sveiseavsett

2b	kunne velge riktige sveiseparametre ved korngrensekorrosjon

2c	kunne vurdere spesielle korrosjonsmiljø, herunder miljø som fremmer spenningskorrosjon i sveiste forbindelser

2d	kunne utføre overflateinspeksjon med hensyn til korrosjon

2e	kunne vurdere metoder som brukes til å beskytte sveiste konstruksjoner mot korrosjon

2f	kunne velge riktig grunnmateriale ut fra korrosjonsmessige vurderinger

2g	kunne gjøre rede for årsaker til slitasje



Mål 3
Studentene skal kunne vurdere destruktive og metallografiske undersøkelsesmetoder som brukes til å finne egenskaper i sveiste forbindelser og ut fra dette kunne velge riktig metode

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne velge ulike metoder for metallografiske undersøkelser av sveiste forbindelser

3b	kunne vurdere destruktiv testing av sveiste forbindelser



2.6.3	Sveiseøkonomi


Mål 1
Studentene skal vurdere sveisingens betydning som verdiskapningsfaktor

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere faste og variable kostnader ved sveising

1b	kunne bruke tilgjengelige hjelpemidler for kalkulasjon og simulering av sveiste forbindelser

1c	kunne vurdere de økonomiske konsekvensene av feilkonstruksjon


Mål 2
Studentene skal kunne velge mellom automatiserte og manuelle sveiseprosesser ut fra økonomiske hensyn

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere økonomiske forhold ved mekanisering, automatisering og robotisering av automatiserte sveiseprosesser

2b	kunne vurdere miljø- og helsemessige gevinster av automatisering




2.6.4	Fabrikasjon, kvalitetssikring og kvalitetskontroll


Mål 1
Studentene skal kunne utvikle sveiseprosedyrer i henhold til aktuelle standarder og kunne vurdere fabrikasjonsmetoder med tanke på å oppnå optimale resultater

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne innhente sveiseteknologiske erfaringsdata fra tidligere prosjekter og kunne videreutvikle disse

1b	kunne bruke og vedlikeholde kvalitetssystemer for sveiste konstruksjoner

1c	kunne lage sveiseprosedyrer i henhold til aktuelle standarder

1d	kunne vurdere konsekvensene av prosedyreavvik

1e	kunne følge regler for godkjenning av personell som utfører sveiseaktiviteter


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om faktorer som har innvirkning på sluttproduktets kvalitet og kunne utføre aktuelle beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne foreta hardhetsberegninger av en sveiseforbindelse i konstruksjonsstål

2b	kunne forhåndsberegne utbøying og krymping i sveiste konstruksjoner med tanke på forbøying og bruk av overmål

2c	kunne måle og registrere sveisedata


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om ikke-destruktive undersøkelsesmetoder og tilhørende aktuelle standarder

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne vurdere ulike typer sveisedefekter

3b	kunne velge riktig ikke-destruktiv undersøkelsesmetode ut fra bruksområde

3c	kunne vurdere ikke-destruktive undersøkelsesmetoder ut fra konstruksjonens utføring og tilkomstmuligheter

3d	kunne vurdere betydningen av kalibrert utstyr

3e	kunne bruke kvalifiseringsstandarder for personell som skal utføre ikke-destruktiv testing

3f	kunne vurdere prosedyrer for ikke-destruktiv testing relatert til standarder og spesifikasjoner

3g	kunne begrunne krav som stilles til HMS i forbindelse med bruk av utstyr for ikke-destruktiv undersøkelse



2.6.5	Sammenføyningsmetoder og -utstyr


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere ulike metoder for sammenføyning av materialer og kunne velge metode ut fra kvalitetskrav, produktivitetskrav og sikkerhetskrav

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til den sveiseteknologiske utviklingen for ulike sammenføyningsmetoder

1b	kunne vurdere prinsipper og bruksområder for oksygen-acetylen-sveising og bruksområder for gassveising og lodding

1c	kunne vurdere det som skjer i en elektrisk lysbue og prinsippene for de ulike strømkildene som brukes ved sveising

1d	kunne vurdere sveising med dekkede elektroder

1e	kunne vurdere sveising med beskyttelsesglass

1f	kunne vurdere bruksområder for pulverbuesveising

1g	kunne vurdere bruksområder for motstandssveising

1h	kunne vurdere bruksområdene for avanserte sveisemetoder

1i	kunne vurdere metoder for sammenføying av armeringsjern



Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om skjære- og fugeprepareringsmetoder og kunne vurdere og velge metode ut fra krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere de vanligste skjæremetodene og kunne velge riktig metode ut fra bruksområde

2b	kunne vurdere avanserte skjæremetoder

2c	kunne vurdere de vanligste skjæregassene

2d	kunne vurdere mulighetene for automatisering eller robotisering av skjære- og fugeprepareringsmetodene

2e	kunne etterleve HMS-bestemmelser som gjelder for skjæring og fugepreparering


Mål 3
Studentene skal kunne vurdere ulike metoder for overflatebehandling ut fra krav til helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne vurdere ulike overflatebehandlingsmetoder ut fra bruksområde og kunne drøfte hvilke spesielle miljøproblemer som kan oppstå ved overflatebehandling

3b	kunne vurdere helserisikoer og foreslå sikkerhetstiltak ved overflatebehandling



2.7	Fordypningsområde kuldeteknikk



2.7.1	Drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper


Mål 1 
Studentene skal kunne optimalisere den tekniske driften av kulde- og varmepumpeanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere hvordan den teoretiske kalddampprosessen endres ved varierende driftsbetingelser i et virkelig kulde- eller varmepumpeanlegg

1b	kunne bestemme hva som er optimal drift av et kulde- eller varmepumpeanlegg

1c	kjenne til dellastkarakteristikken til forskjellige kompressortyper og kunne bestemme drift med optimal kompressorkombinasjon for et kulde- eller varmepumpeanlegg

1d	kunne beregne og vurdere vesentlige driftsdata for kulde- eller varmepumpeanlegg ut fra målte verdier

1e	kunne legge opp og vurdere måleopplegg for tilstandskontroll av kulde- eller varmepumpeanlegg

1f	kunne vurdere og optimalisere styringen av et kulde- eller varmepumpeanlegg ved justering av automatikk, omprogrammering av PLS eller andre styresystemer


Mål 2
Studentene skal kunne utføre forebyggende vedlikehold av kulde- og varmepumpeanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne tømme anlegget eller deler av dette for kuldemedium før inngrep

2b	kunne foreta slitasjemåling av aktuelle komponenter

2c	kunne skifte ut slitedeler på aktuelle komponenter

2d	kunne montere og demontere ulike typer lager og akseltetninger


2e	kunne skifte ut ulike ventiler og reguleringsanordninger i et anlegg

2f	kunne fra- og tilkoble elektriske komponenter

2g	kunne skifte ut elektriske og elektroniske komponenter og kunne funksjonsteste, kalibrere og innjustere disse

2h	kunne igangkjøre og teste ut det overhalte anlegget og kunne fylle ut og skrive foreskrevet dokumentasjon


Mål 3
Studentene skal kunne identifisere og utbedre driftsfeil i kulde- og varmepumpeanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne bestemme hva som er normal drift av kulde- og varmepumpeanlegg

3b	kunne vurdere driftsfunksjonen av hver enkelt komponent i anlegget

3c	kunne kontrollere komponenter ut fra komponentleverandørens anbefalinger for normal drift

3d	kunne feilsøke på elektriske anlegg og kunne forstå anleggets styrestrømskjema

3e	kunne bruke aktuelle standarder for sikker drift av et kulde- og varmepumpeanlegg


Mål 4
Studentene skal kunne igangkjøre og overlevere et kulde- og varmepumpeanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne utføre sluttkontroll og overlevering av et kulde- og varmepumpeanlegg med ammoniakk eller halokarbone kuldemedier ut fra aktuelle regler

4b	kunne foreta visuell kontroll av anlegget og kunne kontrollere om anlegget er montert i henhold til aktuelle forskrifter og normer og i henhold til god kuldeteknisk praksis

4c	kjenne til hvilken dokumentasjon som skal forefinnes på anlegget

4d	kunne angi aktuelle data som skal måles og kontrolleres i forbindelse med en overleveringsprøve

4e	kjenne til hva som er foreskrevet verneutstyr for anlegget og kunne kontrollere dette


2.7.2	Styring, regulering, overvåking (SRO) og sikring av kulde- og	varmepumpeanlegg


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av SRO-systemer for kulde- og varmepumpeanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere hvordan kulde- og varmepumpeanlegg styres, reguleres og overvåkes

1b	forstå oppbygningen av, funksjonen og virkemåten til hovedkomponentene i et SRO-system

1c	kunne lese og forstå P- og ID-skjema for kulde- og varmepumpeanlegg

1d	kunne lese og forstå et styrestrømskjema for kulde- og varmepumpeanlegg


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av PLS i kulde- og varmepumpeanlegg og kunne programmere PLS

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	forstå funksjonen og virkemåten til en PLS

2b	kjenne til hvilket utstyr som inngår i et PLS-styringssystem

2c	kunne programmere aktuelle PLS-styringssystemer


Mål 3
Studentene skal kunne vurdere og kontrollere konvensjonelle styresystemer for kulde- og varmepumpeanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til aktuelle komponenter som inngår i et konvensjonelt styresystem for kulde- og varmepumpeanlegg

3b	kjenne til aktuelle typer styringer og hvilke muligheter som finnes


3c	kunne foreta innregulering, justering og utskifting av aktuelle komponenter som inngår i styresystemet



2.7.3	Bruk av kuldeanlegg


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av kuldeanlegg i næringsmiddel- og prosessindustrien

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til aktuelle metoder for innfrysing og lagring av næringsmidler

1b	kunne velge riktige lagringsbetingelser for ulike næringsmidler

1c	kunne velge riktig innfrysingsutstyr for ulike næringsmidler

1d	kunne bruke aktuelle standarder som gjelder for innfrysing og lagring av næringsmidler

1e	kunne dimensjonere utstyr for innfrysing og lagring ut fra aktuelle standarder

1f	kunne velge riktig innfrysingstid for ulike næringsmidler

1g	kjenne til nødvendig hjelpeutstyr for ulike kuldeanlegg

1h	kjenne til aktuelle metoder for prosesskjøling


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av kuldeanlegg ved klimakjøling

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne til ulike metoder for klimakjøling

2b	kunne velge riktig utstyr for bruk i klimakjølingsanlegg

2c	kunne dimensjonere klimakjølingsanlegg ut fra aktuelle standarder og komfortkrav

2d	kjenne til nødvendig hjelpeutstyr for ulike typer kuldeanlegg



Mål 3
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av kuldeanlegg på skip

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til ulike typer kuldeanvendelser på skip

3b	kunne vurdere ulike typer kuldeanlegg for bruk på skip

3c	kunne bruke aktuelle krav og forskrifter i forbindelse med skipskuldeanlegg

3d	kunne vurdere nødvendig hjelpeutstyr for ulike typer kuldeanlegg


Mål 4
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av kuldeanlegg innen transport, dagligvarehandel og for medisinsk bruk

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne vurdere aktuelle kuldetekniske løsninger for transportkjøling

4b	kunne velge aktuelle kuldetekniske løsninger for kjøle- og frysemøbler innen varehandel

4c	kjenne til aktuelle kuldetekniske løsninger for vitenskap og forskning, herunder medisinsk bruk

4d	kunne vurdere nødvendig hjelpeutstyr for ulike typer kuldeanlegg



2.7.4	Bruk av varmepumpeanlegg


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av varmepumper for oppvarming av bygg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere aktuelle metoder for bruk av varmepumper til oppvarming av bygg

1b	kunne vurdere ulike lavtemperaturkilder for byggvarmepumper


1c	kunne velge varmepumpeløsning til oppvarming av bygg ut fra lavtemperaturkilde og temperaturnivå i oppvarmingssystem

1d	kjenne til aktuelle krav som stilles til byggvarmepumper

1e	kunne vurdere nødvendig hjelpeutstyr til varmepumper for oppvarming av bygg


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av varmepumper i næringsmiddelindustri

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere hvor det er aktuelt å bruke varmepumper i næringsmiddelindustri

2b	kunne vurdere energikilder som benyttes i næringsmiddelindustri

2c	kunne velge riktig varmepumpeløsning for en gitt prosess

2d	kjenne til ulike krav som stilles til et varmepumpeanlegg i en næringsmiddelprosess

2e	kunne vurdere nødvendig hjelpeutstyr for varmepumper i næringsmiddelindustri


Mål 3
Studentene skal kunne vurdere riktig bruk av varmepumpeanlegg i industrielle prosesser

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne vurdere aktuelle områder hvor varmepumper brukes i en industriprosess

3b	kunne vurdere lavtemperaturkilder og temperaturnivåer i industrielle prosesser

3c	kunne velge riktig varmepumpeløsning for en industriprosess

3d	kjenne til aktuelle krav som stilles til en varmepumpe i en industriprosess

3e	kunne vurdere nødvendig hjelpeutstyr for industrielle varmepumper




2.7.5	Prosjektering av kuldeanlegg og varmepumper


Mål 1
Studentene skal kunne utføre kuldebehovs-, energi- og effektberegninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beregne kuldebehovet for nedkjøling, frysing og lagring av næringsmidler

1b	kunne beregne kjølebehovet ved ventilasjonskjøling

1c	kunne beregne kuldebehov for transportkuldeanlegg

1d	kunne beregne kuldebehov for aktuelle industrielle prosesser

1e	kunne beregne effekt- og energibehov for byggoppvarming ut fra varighetskurver

1f	kunne beregne effekt- og energibehov for varmepumper i næringsmiddelindustrien, blant annet fisketørker

1g	kunne beregne effekt- og energibehov for varmepumper i prosessindustrien

1h	kunne beregne effekt- og energibehov for tørkeprosessen


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere aktuelle kulde- og varmepumpeprosesser og kunne velge riktig systemløsning

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere bruk av ettrinns-, totrinns- eller flertrinnsprosesser

2b	kunne vurdere bruk av kaskadekoblede prosesser

2c	kunne vurdere bruk av indirekte kuldetekniske løsninger

2d	kunne velge riktig kuldemedium med hensyn til kostnader og sikkerhet for mennesker og miljø

2e	kunne velge riktig sekundærmedium for bruk i indirekte anlegg



Mål 3
Studentene skal kunne dimensjonere kuldeanlegg og varmepumper

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne benytte Carnot- og Lorentz-prosessen som referanseprosesser for kalddampprosesser

3b	kunne bruke begrepene entalpi, entropi, energi, exergi og anergi og andre aktuelle aggregat- og tilstandsstørrelser ved beregning av kuldeanlegg

3c	kunne benytte trykk-entalpidiagram og temperatur-entropidiagram til beregning av kulde- og varmeytelse, effektopptak, varmeveksling og tap i en kulde- og varmepumpeprosess

3d	kunne sette opp varmebalanse for en kalddampprosess

3e	kunne velge riktige parametre og kunne bestemme kalddampprosessen ved prosjektering av kuldeanlegg og varmpumper

3f	kunne beregne nødvendig kompressorslagvolum ut fra valgt prosess

3g	kunne beregne nødvendig varmevekslerareal ut fra valgt prosess

3h	kunne beregne trykktap for ventiler, rør- og rørdeler i et kulde- og varmepumpeanlegg

3i	kunne beregne trykktap for sekundære rørsystemer

3j	kunne dimensjonere pumper og vifter som brukes i kulde- og varmepumpeanlegg


Mål 4
Studentene skal kunne velge riktige komponenter for kulde- og varmepumpeanlegg ut fra bruksområde

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne velge riktige kompressorer (type og antall)

4b	kunne velge riktige fordampere (type og antall)

4c	kunne velge riktige kondensatorer (type og antall)

4d	kunne velge riktig type væskereguleringsutstyr


4e	kunne velge riktig pumpetype (antall og størrelse)

4f	kunne velge riktig hjelpeutstyr

4g	kunne velge riktig type smøremiddel

4h	kunne velge riktig type motor og drivanordning




2.8	Fordypningområde mekatronikk



2.8.1	Mekatronikkdesign I


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om de vanligste maskinelementer, utvekslinger og forbindelser som brukes i maskinkonstruksjon og kunne konstruere enkle mekaniske løsninger for mekatronikkløsninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne velge mellom demonterbare og faste forbindelser

1b	kunne velge mellom relevante lagertyper

1c	kunne bruke toleranser og pasninger i en maskinkonstruksjon

1d	kunne finne fram i kataloger for standardkomponenter

1e	kunne analysere ulike relevante kraftoverføringer og gir og kunne beregne og planlegge bruk av disse ved drift


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om de viktigste virkemidler for å få et hensiktmessig industridesign

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne utføre design av et enkelt produkt

2b	kunne drøfte konseptvalg for et produkt med hensyn til industridesign, ergonomi og brukergrensesnitt



Mål 3
Studentene skal kunne konstruere og framstille enkle analoge elektroniske kretser med hensyn til industrielle behov

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beregne og koble opp en regulert strømforsyning og kunne utføre målinger på denne

3b	kunne forklare funksjonen til en målebro

3c	kunne beregne, koble opp og utføre målinger på aktuelle operasjonsforsterkerkoblinger

3d	kunne beregne og bruke ulike relevante kretser for filtrering av signaler

3e	kunne beregne og bruke ulike relevante kretser for omforming av signaler

3f	kunne konstruere og bruke relevante løsninger for egensikre kretser

3g	kunne bruke dataassisterte verktøy for konstruksjon og simulering av analog elektronikk

3h	kunne framstille enkle prototyper ved utvikling av analog elektronikk

3i	kunne velge tiltak som tilfredsstiller krav til elektromagnetiske forstyrrelser ved konstruksjon av analoge elektroniske kretser


Mål 4
Studentene skal kunne konstruere og framstille enkle kraftelektroniske kretser med hensyn til industrielle behov

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne forklare virkemåten til de mest brukte halvlederbaserte svitsjeelementer og kunne velge ut og bruke disse i kraftelektroniske kretser

4b	kunne forklare prinsippet for puls-bredde modulasjon og kunne bruke dette i kraftelektroniske kretsløsninger for strømforsyning og motorstyring

4c	kunne forklare funksjonen til og kunne bruke aktuelle kraftelektroniske kretser for likeretting av én- og trefasede vekselspenninger og vekselretting av likespenning til én- og trefasede vekselspenninger

4d	kunne konstruere og bruke aktuelle kraftelektroniske kretser for effektkontroll av likestrømsmotorer

4e	kunne forklare virkemåten til hastighetregulering av trefasemotorer ved hjelp av frekvensomformere og kunne velge, programmere og idriftsette motorstyringer basert på denne teknologien

4f	kunne forklare virkemåten til solid state reléer og kunne velge ut og bruke disse i relevante kretsløsninger



2.8.2	Mekatronikkdesign II


Mål 1
Studentene skal kunne konstruere og framstille enkle digitale elektroniske kretser med hensyn til industrielle behov

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne framstille enkle digitale elektroniske kretser basert på grunnleggende logiske funksjoner ved hjelp av diskrete logiske kretser og programmerbar logikk

1b	kunne gjøre rede for komplekse standardiserte logiske kretser og kunne bruke disse i produktrelaterte kretsløsninger

1c	kunne framstille kretsløsninger som innebærer lesing av tastaturer og skriving til displayer

1d	kunne forklare virkemåten til og kunne bruke omformere av type analog til digital (A/D) og digital til analog (D/A) i kretsløsninger

1e	kunne bruke dataassisterte verktøy for konstruksjon og simulering av digital elektronikk

1f	kunne framstille enkle prototyper ved utvikling av digital elektronikk

1g	kunne velge tiltak som tilfredstiller aktuelle EMC (ElectroMagnetic Compatibility)-og ESD (ElectroStatic Discharge)-krav ved konstruksjon av digitale elektroniske kretser


Mål 2
Studentene skal kunne framstille produksjonsunderlag for mønsterkort for gjennomgående og overflatemonterte komponenter med hensyn til industrielle krav

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne plassere komponenter på mønsterkort ut fra ulike optimaliseringskrav som EMC, temperatur, areal og lederlengder

2b	kunne framstille utlegg av én- og flerlags mønsterkort med hensyn til strømgjennomgang, EMC-krav og produksjonstekniske designregler

2c	kunne forklare prinsippene for utlegg av flerlags mønsterkort


Mål 3
Studentene skal kunne konstruere en kapsling som oppfyller designkravene til en apparatkonstruksjon etter gjeldende regler

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne velge mellom egenkonstruerte løsninger, standardløsninger eller tilpasninger av standardløsninger og kunne bygge en slik kapsling

3b	kunne velge tiltak som tilfredsstiller aktuelle EMC/ESD-krav

3c	kunne velge tiltak som tilfredsstiller aktuelle krav med hensyn til EX og IP

3d	kunne vurdere valg av mekaniske løsninger i et mekatronikkprodukt

3e	kunne velge brukergrensesnitt i henhold til brukerens krav og anerkjente normer

3f	kunne gjøre rede for hvordan moduler internt skal kunne konnekteres og kunne gjøre rede for konnektering av eksterne kabler

3g	kunne velge hensiktsmessig emballasje til et produkt for transport til sluttbruker


Mål 4
Studentene skal kunne bruke dataassistert konstruksjonsverktøy for mekanisk konstruksjon

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne beherske bruken av 3D DAK-verktøy

4b	kunne ta ut relevante data fra 3D DAK-modell, for eksempel tyngdepunkt (COG), volum/vekt, overflate

4c	kunne forklare karakteristika ved data-assistert produksjon

4d	kunne foreta enkle beregninger ved hjelp av “Finite Element Metode (FEM)” og kjenne til verktøy og metoder for analyser og simulering med hensyn til termikk og strømninger

4e	kunne gjøre rede for prinsippene for mekatronikk DAK

4f	kunne gjøre rede for prinsippene for “Product Data Management”


Mål 5
Studentene skal kunne bruke relevante verktøy for feilsøking

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne lage feilsøkingsskjemaer

5b	beherske feilsøking på relevante mekatronikkprodukter ved hjelp av feilsøkingsskjemaer



2.8.3	Mekatronikkstyringer


Mål 1 
Studentene skal kunne velge ut og planlegge bruk av relevante sensorer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av mekaniske endebrytere

1b	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av induktive og kapasitive sensorer

1c	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av de mest brukte typene av optiske sensorer

1d	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av ”Hall Effect Element” brukt som strøm- og magnetfeltsensor

1e	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av relevante trykk- og temperatursensorer

1f	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av ultralydsensorer

1g	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av sensorer fra måling av kraft og bevegelse som strekklapper, piezo-elektriske sensorer og differensialtransformatorer

1h	kunne forklare funksjonen til og kunne planlegge bruken av relevante fuktighetssensorer


Mål 2
Studentene skal kunne velge ut og planlegge bruken av relevante aktuatorer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne analysere virkemåten og den karakteristiske funksjonen til DC-motorer og kunne velge ut og planlegge bruken av disse motorene

2b	kunne analysere virkemåten og den karakteristiske funksjonen til AC-motorer og kunne velge ut og planlegge bruken av disse motorene

2c	kunne forklare funksjonen til lineærmotorer og kunne bruke disse i et anlegg

2d	kunne forklare funksjonen til stegmotorer og kunne bruke disse i et anlegg

2e	kunne forklare funksjonen til solenoider og kunne bruke disse i et anlegg


Mål 3
Studentene skal kunne kombinere de mest brukte fluidtekniske komponentene til funksjoner som kan brukes i et anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne forklare virkemåte til og bruksområder for relevante retnings- og effektventiler

3b	kunne forklare virkemåte til og bruksområde for ulike relevante aktuatorer som sylindre og motorer

3c	kunne forklare virkemåte til og bruksområde for relevante trykkgenererende aggregater som pumper og kompressorer

3d	kunne kombinere fluidtekniske komponenter til relevante funksjoner som er brukbare i et anlegg


Mål 4
Studentene skal kunne framstille programvare for ulike databaserte styringer som er relevante i mekatronikksystemer ut fra hensyn til industriens behov

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne framstille programmer for programmerbare logiske styringer (PLS) der alle relevante funksjoner utnyttes, for eksempel analoge inn- og utganger og algebraisk behandling av dataregistre

4b	kunne forklare en mikrokontrollers funksjon og bruksområde og kunne framstille programvare der alle relevante funksjoner utnyttes

4c	kunne forklare en personlig datamaskins funksjon og bruksområde i en industriell styringssammenheng og kunne framstille programvare for styring av sanntidsapplikasjoner ved hjelp av et relevant høynivå programmeringsspråk 

4d	kunne forklare betydningen av programvarens konsekvenser for EMC og kunne ta hensyn til EMC ved framstilling av programvare for databaserte styringer


Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om datakommunikasjon og de mest benyttede industrielle standardene

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne forklare de ulike nivåene i ISO-standard for datakommunikasjon i forhold til en konkret applikasjon

5b	kunne forklare de mest benyttede protokollene for datakommunikasjon og deres bruksområder i industrielle sammenhenger og lokalnett

5c	kunne gjøre rede for ulike fysiske medier for datakommunikasjon

5d	kunne gjøre rede for de mest benyttede industrielle datakommunikasjonsløsninger og bruken av disse

5e	kunne forklare prinsippet for modem og kunne bruke dette i kommunikasjonsløsninger

5f	kunne forklare prinsippene for ulike inter-/intranett-protokoller og bruken av disse


Mål 6
Studentene skal ha kunnskaper om prinsippene for og kunne bruke de mest vanlige industrielle roboter og håndteringsautomater i en industriell sammenheng

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til en håndteringsautomat, kunne velge og programmere en styring for denne og kunne bruke systemet

6b	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til en enkel montasjerobot ("pick-and-place"), kunne programmere en styring for denne og kunne bruke systemet


6c	kunne forklare oppbygningen av og virkemåten til en moderne, flerakset industrirobot, kunne programmere en styring for denne og kunne bruke systemet

6d	kunne forklare og følge de mest vanlige prinsippene for mating, lagring, orientering og griping av detaljer som skal håndteres av industrielle roboter



2.8.4	Mekatronikkproduksjon


Mål 1
Studentene skal kunne velge metoder for produksjon av plastkomponenter

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne velge metoder for kjemisk og organisk overflatebehandling av plastmaterialer

1b	kunne utføre forskjellige former for sammenføyningsteknikker (liming, sveising, lodding, skruing, snepping)

1c	kunne velge riktige plastmaterialer med hensyn til mekaniske egenskaper, produksjonsteknologi og kostnader

1d	kunne velge tilvirkningsmetoder for enkeltkomponenter til produksjon i ulike seriestørrelser

1e	kunne velge tilvirkningsmetoder for produksjon av enkeltkomponenter til prototype-bygging og kunne lage prototyper med de mest vanlige metodene

1f	kunne gjøre rede for metoder for produksjon av plastdeler, f. eks. støping, ekstrudering, bearbeiding av tynnplater, vakuumforming, sponfraskillende bearbeiding og materialtilføyende bearbeiding


Mål 2
Studentene skal kunne velge metoder for produksjon av metallkomponenter

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne velge metoder for kjemisk og organisk overflatebehandling av metaller

2b	kunne utføre forskjellige former for sammenføyningsteknikker for eksempel liming, nagling, sveising, lodding og skruing


2c	kunne velge riktige metaller med hensyn til mekaniske egenskaper, produksjonsteknologi og kostnader og kunne vurdere behov for materialsertifikater

2d	kunne velge tilvirkningsmetoder for enkeltkomponenter til produksjon i ulike seriestørrelser

2e	kunne velge tilvirkningsmetoder for produksjon av enkeltkomponenter til prototype-bygging og kunne lage prototyper med de mest vanlige metodene

2f	kunne gjøre rede for metoder for produksjon av metalldeler, f. eks. støping, ekstrudering, sponfraskillende bearbeiding og materialtilføyende bearbeiding


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om hvordan mønsterkort produseres og bestykkes med komponenter

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for relevante produksjonsmetoder av mønsterkort

3b	kunne gjøre rede for manuell og automatisk montasje av komponenter på mønsterkort

3c	kunne gjøre rede for de forskjellige loddeprosessene i mønsterkortproduksjon

3d	kunne gjøre rede for testmetoder av bestykkede mønsterkort


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om produksjon av sammensatte systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for effektiv apparatproduksjon, herunder intern kabling og komponentplassering

4b	kunne gjøre rede for oppbygging av automatiserte produksjonslinjer




2.8.5	Teknisk administrasjon 


Mål 1
Studentene skal kunne bruke prosjektstyringsterminologi. De skal kunne bruke EDB-redskaper og prosjektstyringsverktøy til å planlegge, gjennomføre og følge opp framdriften av et prosjekt

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygging av en prosjektorganisasjon og for hvordan den fungerer

1b	kunne vurdere prosjektets lønnsomhet ved en enkel investeringsanalyse

1c	kunne benytte nettverksteknikken Gantt-diagram til å finne et prosjekts tids- og ressursforbruk

1d	kunne utarbeide Gantt-diagram med belastningshistogram og S-kurve ved hjelp av dataene fra nettverket

1e	kunne benytte EDB-baserte prosjektstyringssystem og kunne legge inn data og hente ut rapporter i form av nettverk, Gantt-diagram og aktuelle ressursdiagram og tabeller

1f	kunne forstå hva som ligger i begrepene virkelig (fysisk) framdrift og utgåtte (brukte) timer og kunne utføre oppfølging i nettverk og Gantt-diagram

1g	kunne vurdere ferdiggraden av arbeidsframdriften i forhold til planlagt framdrift og kunne foreslå og iverksette tiltak der det framkommer sprik mellom planlagt og virkelig framdrift


Mål 2
Studentene skal kunne utarbeide anbud og tilbud og kunne vurdere tilhørende kontrakttyper

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for de viktigste lover og regler for utarbeidelse av anbud og tilbud

2b	kunne gjøre rede for prosedyren prekvalifikasjon og evaluering av tilbydere

2c	kunne gjøre rede for prosedyren ved utsending av anbud og tilbud

2d	kunne gjøre rede for kontrakttyper som (EMPS), (MPS), (E, Å, S)


Mål 3
Studentene skal kjenne til produktutviklingsprosessen og ulike måter å organisere denne på. De skal kunne benytte de mest vanlige arbeidsmetodene innen produktutvikling

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne utforme en produktspesifikasjon

3b	kunne organisere, utføre og dokumentere en konstruksjonsgranskning

3c	kunne forklare produksjonens påvirkningen av produktutviklingsprosessen

3d	kunne forklare betydningen av parallellitet i aktiviteter i produktutviklingsprosessen

3e	kunne forklare betydningen av begrepene endringsforespørsel og endringsmelding, og kunne bruke revisjonskontroll i prosjekter


Mål 4
Studentene skal delta ved utarbeidelse av system for kvalitetssikring og kvalitetskontroll i et utviklingsprosjekt

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne bruke en kvalitetshåndbok ved gjennomføring av et utviklingsprosjekt

4b	kunne lage kvalitetsplan for et produkt

4c	kunne lage en testplan som ivaretar kravene i spesifikasjonen, for eksempel miljøtest, levetidstest, EMC, felttester og FAT-sluttest (Factory Acceptance Test)

4d	kunne gjennomføre testplanen og lage testrapport og eventuelt foreslå nye prosedyrer


Mål 5
Studentene skal ha kjennskap til internasjonale standarder og direktiver som er relevante i produktutviklingssammenheng

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjøre rede for aktuelle direktiver og deres konsekvenser for mekatronikkprodukter


5b	kunne ekstrahere informasjon til produktspesifikasjonen ut fra nasjonale og internasjonale standarder

5c	kjenne til de mest vanlige produktspesifikke standarder

5d	kunne forklare framgangsmåten for en regulatorisk godkjenning, for eksempel CE-merking


Mål 6
Studentene skal kunne framstille relevant dokumentasjon for mekatronikkprodukter

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne lage servicedokumentasjon for aktuelle mekatronikkprodukter

6b	kunne framstille brukerdokumentasjon

6c	kunne framstille aktuelt underlag for produksjon



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

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for linjefagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av studentene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	vurdering underveis
	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere studenter og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpe-middel i vurderingsarbeidet underveis kan være at studenten fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.

3.4	Spesielle forhold

Denne læreplanen omfatter to års opplæring og eksamenene må fordeles over to år.

I løpet av skoleåret skal alle studenter gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og linjefag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

Endt opplæring i fordypning sveiseteknologi i teknisk fagskole gir kompetanse som europeisk/internasjonal sveisetekniker (EWT).


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i teknisk fagskole, linje for maskinfag

Felles allmenne fag


Totalt antall timer
Norsk
373 timer x 2/3
248*
Engelsk
37 timer x 2/3
25*
Nyere historie
150 timer x 2/3
100*
Matematikk
75 timer x 2/3
50*
Naturfag
112 timer x 2/3
75*



Felles fag


Økonomi

112
Ledelse

112
Markedsføringsledelse

76



Linjefag


Felles linjefag

760
Fordypningsfag

760






Valgfag

300



Til sammen

2618



*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltstudenter som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.




1.2	Moduler i teknisk fagskole, linje for maskinfag

Felles linjefag
Moduler
Totalt antall timer
Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
Modul 1: Alle mål i faget
38
Materiallære
Modul 1: Mål 1 og 2
38

Modul 2: Mål 3 og 4
38

Modul 3: Mål 5, 6 og 7
38
Termodynamikk
Modul 1: Alle mål i faget
114
Mekanikk
Modul 1: Alle mål i faget
190
Elektro og automasjon
Modul 1: Alle mål i faget
114
Teknisk tegning og dokumentasjon
Modul 1: Alle mål i faget
114
Matematikk
Modul 1: Alle mål i faget
76






Fordypningsområde bilteknikk


Logistikk 
Modul 1: Alle mål i faget
76
Lovkunnskap
Modul 1: Alle mål i faget
76
Karosseri, rammer og lakk
Modul 1: Alle mål i faget
76
Elektro og elektronikk
Modul 1: Mål 1
38

Modul 2: Mål 2
76
Drivverk
Modul 1: Alle mål i faget
76
Motorteknikk
Modul 1: Mål 1 og 3
38

Modul 2: Mål 2, 4 og 5
76
Bremser 
Modul 1: Alle mål i faget
76
Understell
Modul 1: Alle mål i faget
76
Verkstedsdrift 
Modul 1: Alle mål i faget
76







Fordypningsområde maskinteknikk


Verkstedteknisk automatisering
Modul 1: Alle mål i faget
152
Prosjektstyring
Modul 1: Alle mål i faget
76
Kvalitetsstyring
Modul 1: Alle mål i faget
114
Dataassistert konstruksjon
Modul 1: Alle mål i faget
114
Tilvirkingsteknikk
Modul 1: Alle mål i faget
114
Konstruksjonsteknikk
Modul 1: Alle mål i faget
190


Fordypningsområde VVS-teknikk


Inneklimateknikk
Modul 1: Alle mål i faget
190
Teknisk varme- og strømningslære
Modul 1: Alle mål i faget
50
Vannbårne systemer for oppvarming og kjøling
Modul 1: Alle mål i faget
102
Ventilasjonsteknikk
Modul 1: Alle mål i faget
152
Sanitærteknikk
Modul 1: Alle mål i faget
114
Reguleringsteknikk
Modul 1: Alle mål i faget
76
Kvalitetssikring av tekniske anlegg i bygninger
Modul 1: Alle mål i faget
76






Fordypningsområde sveiseteknikk


Oppbygging og utforming av sveiste konstruksjoner
Modul 1: Alle mål i faget
114
Sveisemetallurgi
Modul 1: Mål 1
152

Modul 1: Mål 2 og 3
76
Sveiseøkonomi
Modul 1: Alle mål i faget
76
Fabrikasjon,
Modul 1: Mål 1
76
kvalitetssikring og
Modul 2: Mål 2
38
kvalitetskontroll
Modul 3: Mål 3
76
Sammenføynings-metoder og -utstyr
Modul 1: Alle mål i faget
152






Fordypningområde kuldeteknikk


Drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper *
Modul 1: Alle mål i faget
228
Styring, regulering, overvåking(SRO) og sikring av kulde- og varmepumpeanlegg *
Modul 1: Alle mål i faget
76
Bruk av kuldeanlegg *
Modul 1: Alle mål i faget
152
Bruk av varmepumpeanlegg *
Modul 1: Alle mål i faget
76
Prosjektering av kuldeanlegg og varmepumper
Modul 1: Alle mål i faget
228
* Disse modulene gir kompetanse som kuldemaskinist 


Fordypningsområde mekatronikk


Mekatronikkdesign I
Modul 1: Mål 1
38

Modul 2: Mål 2
38

Modul 3: Mål 3
38

Modul 4: Mål 4
38
Mekatronikkdesign II
Modul 1: Mål 1
38

Modul 2: Mål 2
38

Modul 3: Mål 3 og 5
38

Modul 4: Mål 4
76
Mekatronikkstyringer
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
38

Modul 2: Mål 4 og 5
114

Modul 3: Mål 6
38
Mekatronikkproduksjon
Modul 1: Mål 1 og 2
38

Modul 2: Mål 3 og 4
38
Teknisk administrasjon
Modul 1: Mål 1
38

Modul 2: Mål 2
38

Modul 3: Mål 3 og 4
38

Modul 4: Mål 5 og 6
38




Vedlegg 2



Vurdering i teknisk fagskole, linje for maskin


Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.


Eksamensordning og eksamensform i teknisk fagskole, linje for maskin

Felles allmenne fag:	Norsk: Alle studenter skal opp til eksamen i norsk hovedmål skriftlig og norsk sidemål skriftlig. Oppgavene utarbeides sentralt med sentral sensur. Studentene kan i tillegg trekkes ut til lokal muntlig eksamen i norsk.
	Matematikk: Studentene kan trekkes ut til eksamen som består av en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
	Engelsk: Studentene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Eksamensoppgavene til skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
	Naturfag: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen med eksperimentelt innslag etter sentrale retningslinjer.
		Nyere historie: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig 	eksamen etter sentrale retningslinjer.

Fellesfag:	Økonomistyring, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse:  Alle studentene skal opp til en tverrfaglig eksamen der alle tre fagene inngår.

Eksamensoppgavene for en slik tverrfaglig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur.

Linjefag:	Studentene skal trekkes ut til minst ett linjefag. Eksamensform: Skriftlig.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Fordypningsfag:	Alle studenter skal gjennomføre en tverrfaglig prosjekteksamen hvor fordypningsfagene inngår. Eksamensform: Skriftlig og muntlig.


Det vil være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

Det vises til sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen i Reform 94.

