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Innhold
•

Casestudier:

•

1 – Arbeid med rustfritt stål

•

2 – Tilordning av sveiseprosedyre

•

3 – Sveiset rørdel

•

4 – Strukturell opplæringstrenin

•
•

Øvelser:
CU 1 Inntroduksjon til sveiseteknologi og kraftkilder
E1- Forholdet mellom strøm og spenning

•

CU 2 - Sveise og skjære-prosesser
E2 - Flammetyper
E3 - Ulike typer gass
E4 - Montering av en TIG sveise brenner
E5 - Metal Overføringsmodus
E6 - Trykkmåler Montering
E7 - MMA Typiske feil
E8 - De forskjellige skjæreprosessene

•

CU 3 - Innføring til metalliske materialer
E9 - Identifikasjon av materialer
E10 - Kunnskap om hovedtyper av stål

•

CU 4 - Materialer, deres sveisbarhet og anvendelse av struktur og høylegert stål
E11 - Karakterisering av jernkarbonlegeringer
E12 - Identifiser type sprekkdannelse

•

CU 5 - Konstruksjon og design
E13 - Felles design for sveising og lodding. Design av sveisede konstruksjoner med
overveiende statisk belastning
E14 - Egenskapene til sveisede strukturer under syklisk belastning
E15 - Design av sveiset trykkutstyr

•

CU 6 - Generelle prinsipper for kvalitetsstyring
E16 - Introduksjon til helse, miljø og sikkerhet under produksjon
E17 - Restbelastninger og forvrengning
E18 - Restbelastninger og forvrengning
E19 - Plan facilities, welding jigs and fixtures
E20 - Restbelastninger og forvrengning
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•

CU 7 - Kvalitetssikkerhet / kvalitetskontroll av sveisede arbeider
E21 - Parametersjekk under sveising

•

CU 8 - Metoder for kvalitetskontroll av sveisede arbeider
E22 - Visuell inspeksjon
E23 - Fargepennekontroll
E24 - Analyse av strekkprøvediagram av stålet

Merk: Alle saksstudier og oppgaver er delt inn i 4 elementer, tilsvarende:
➢ Dekning - Identifikasjon av kompetansenhet og læringsutbytte adressert;
➢ Planlegging - Instruksjoner for trener å gjennomføre øvelsen eller casestudien;
➢ Øvelse - Resultat å bli presentert av praktikanten;
➢ Løsning - Forventet utfall fra øvelsen.

Ytterligere ressurser ble utviklet for å støtte implementeringen av bestemte øvelser og kan
være tilgjengelig på forespørsel ved hjelp av kontaktdelen av prosjektets hjemmeside
http://www.makeitproject.eu/contact.php.o:
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informasjonen

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi navn: Arbeid med rustfritt stål
Kompetanseenheter
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X
X
X
X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Enhet (underpunkter)
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising

X Bruk standarder for skjerming av gasser og fyllmaterialer.

2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)

X

E2

Gjenkjenne sveiseparametrenees innflytelse på sveiseparaden og være i
stand til å skissere sveiseparametrene for bestemte applikasjoner

2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
4.1 Jern - karbonlegeringer
4.2 Sprekkdannelser i sveiser
4.3 Varmebehandling av materialer og sveis
4.4 Ulegerte konstruksjonsstål
4.5 Høylegert stål
E4 4.6 Bruk av konstruksjonsstål og høyhøylegert stål
4.7 Innføring til korrosjon
4.8 Rustfritt og varmebestandig stål

Skisser de vanligste sveiseprosessene og forbruksmateriellene for hver
X type stål.

4.9 Aluminium og aluminiumlegeringer
4.10 Sveise ulike materialer
X

Beskriv forskjellige typer sveise og loddetråd, i henhold til ISO 9692, CEN
og nasjonale standarder.

7.1 Innføring i kvalitetssikring ved sveise produksjon

X

Skisser de vanligste faktorene knyttet til personell og utstyr, noe som
påvirker kvaliteten på en sveiset konstruksjon

7.2 Kvalitetskontroll under produksjon

X

Kontroller hovedvariablene for en viss WPS-kvalifisering og dens
godkjenningsområde

5.1 Fugeutforming ved sveising og lodding
E5 5.2 Utforming av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning
5.3 Egenskapene til sveisede konstruksjoner ved dynamisk belastning
5.4 Utforming av sveiset trykk satt utstyr
E7

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi

Case studi navn: Arbeid med rustfritt stål

1. MÅL

LÆRINGSMETODER
INSTRUKSJONER
LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Angi kunnskap om alle fag som er oppnådd tidligere

Case Studi
1. Presentere øvelsene
2. Presentere en tegning med sveisen og instruksjonene
6 timer
Gruppe av 4 personer

Standarder, teoretisk dokumentasjon om emnene

Analyser av gruppe besvarelsene og sammenligning med kursleders foreslag

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

Case studI navn: Arbeid med rustfritt stål
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

The trainees define procedures, steps and requirements of a butt weld in a stainless steel plate.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre øvelsen / casestudien)

1. Identifiser typen rustfritt stål
2. Velg forbruksmateriale
3. Velg skjermgass
4. Velg skjæreprosessen
5. Definer type sveis
6. Definer sveiseprosessen
7 Gjør WPQR og WPS
8. Definer inspeksjons- og testplanen
9. presentere resultatene av øvelsen
10. Sammenlignende analyse mellom lærlinger og kursleder

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi
Case studI navn: Arbeid med rustfritt stål
LØSNING /BEGRUNNELSE

Løsningen vil bli diskutert i en komparativ analyse - Trainees Performance og Trainers outcom
Mulig løsning
1. Rustfritt stål 316
2. Rustfritt stål 316 bobinett
3. CO2 2,5% og Ar 97,5%
4. Laser eller vannpistol
5. MAG - 135

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

X

Øvelses- / casestudienavn: TILDELING AV SVEISPROSEDYRE
Kompetanseenheter
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

X
X
X
X

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid
*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Enhet
1.1 Generell introduksjon til sveiseteknologi

X

Pek på de vanligste forskjellene mellom hver hovedtype sveiseprosess
(f.eks. Fusjonsbue, motstand, flamme, smiing, etc.),

E1 1.2 Elektroteknikk, en innføring
1.3 Lysbue
1.4 Strømkilder for lysbuesveising (1)
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
"Kjenne innvirkningen av sveiseparametrene på sveiseparaden og
kunne definere sveiseparametrene for bestemte applikasjoner.
Påfør metoder for sikker håndtering og arbeid.
Gjør bruk av passende standarder for MIG-sveising med solid
ledningselektrode (131) / MAG-sveising med forbruksvarer for
ledningselektrode (135).
Illustrere med eksempler hvordan du velger riktig forbruksvarer MIGsveising med solid ledningselektrode (131) / MAG-sveising med solid
ledningselektrode (135).
Bruk og vedlikehold MIG-sveising med ledningselektrode (131) / MAGsveising med solid wire elektrode (135) utstyr og tilbehør. "

2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135) X
E2

2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
4.1 Jern - karbonlegeringer
4.2 Sprekkdannelser i sveiser
4.3 Varmebehandling av materialer og sveis
4.4 Ulegerte konstruksjonsstål
4.5 Høylegert stål
E4
4.6 Bruk av konstruksjonsstål og høyhøylegert stål
4.7 Innføring til korrosjon
4.8 Rustfritt og varmebestandig stål
4.9 Aluminium og aluminiumlegeringer
4.10 Sveise ulike materialer
5.1 Fugeutforming ved sveising og lodding

Gjenkjenne eksempler på aluminium- og

X

5.2 Utforming av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning
Identifiser egenskapene ved syklisk belastning (utmattelse) av sveis.
Utfør implementeringen av anbefalinger for tretthetsforbedring av
sveis.

CU 5
5.3 Egenskapene til sveisede konstruksjoner ved dynamisk belastning

CU 6

X

5.4 Utforming av sveiset trykk satt utstyr
6.1 Restspenninger og forvrengning
6.2 Verkstedutforming sveisejigger og fixturer
6.3 Helse og sikkerhet
6.4 Måling, kontroll og dokumentasjon under sveising
6.5 Økonomi og Produktivitet

Sveising og håndtering av vanlige prosedyrer, inkludert mekanisering og
X automatisering for å minimere produksjonskostnadene.
Utfør en grunnleggende beregning av en enkel sveiseoperasjon

6.6 Reparasjons sveising
CU 7

7.1 Innføring i kvalitetssikring ved sveise produksjon

Bruk kvalitetskontrollprosedyrer og instruksjoner i sveisetilvirkning.
X Bruk standarder (for eksempel ISO 9000 og ISO 3834) for å garantere
kvaliteten på sveiset fabrikasjon.

7.2 Kvalitetskontroll under produksjon
8.1 Destruktiv testing av materialer og sveiseforbindelser
8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier
CU 8
8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

X

Demonstrer riktig bruk av akseptstandarder for sveisefeil.
utfør enkel laboratorieapplikasjon av relevante NDT-metoder til sveis

NQF nivå:4
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

Tildeling av sveise prosedyre

1. MÅL

Kjenne sveisemetoder og anvendelsesområde, tolke tekniske sveiseplaner og anvende
sveiseprosedyr til en detaljert komponent
1.- Møt sveisemetoder og anvendelsesområde
- analyser bruksområder for hver sveisingsteknikk
- studere dine fordeler og ulemper

LÆRINGSMETODER

INSTRUKSJONER
LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

7. EVALUERING (hvis mulig)

2.- Tolkning av tekniske sveiseplaner.
- Kjenn symbolene som brukes i denne typen planer
- studere egenskapene til materialet som skal sveises
- analyser type sveising, nødvendig kvalitet, tykkelse, etc.
3.- Påføring av sveiseprosedyre på en bestemt komponent
- Etter å ha analysert de forrige punktene, definer hvilken metode som skal brukes og
rettferdiggjør dem
1.- Present komponentene for studenten.
Max. 60 min
max 12 personer
Tenk deg komponenten som skal analyseres
Standarder om betegnelse av materialer
De kan hentes på https://www.iso.org/standards.html
kataloger på forbruksvarer
projektor
datamaskin
ikke nødvendig

X

NQF nivå: 4
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGS PAKKE

Øvelse
Case studi

X

Tildeling av sveise prosedyre
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)
"Figuren viser en konsistent komponent i et bilde for profesjonell sykkel.
På grunn av bruksområdet er den produsert i en ligth aluminiumslegering, som gir den nødvendige stivhet og motstand.
Det er en struktur som støtter konstant tretthetsarbeid.
I tillegg til dette, av estetiske grunner, er det ønskelig en fin- og kvalitetssveising, som vil bli behandlet etter en malingsprosedyre.
Studenten er pålagt å definere prosedyren for å aktivere, og i det som skal styres, er kvaliteten som trengs i prosessen "

9. INSTRUCTIONS (steps and tasks necessary to conduct the exercise/case study)

1- In group analyze your mechanical requirements.
2- Identify the material from which it is built
3- Analyze the different areas to be sold by welding
4- Recover technical data on depth necessary, width, throat, etc.
5- Discuss in group the welding procedure, which guarantee all the parameters used.
6- Define the control method to be used.

NQF nivå: 4
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

X

Tildeling av sveise prosedyre
LØSNING/BEGRUNNELSE

LØSNING.
Etter å ha analysert de forrige punktene, er det bestemt at den mest praktiske prosedyren vil være MIG-sveising.
Hovedfordelene ved MIG / MAG-prosessen er:
Det kan sveises i alle stillinger.
Godt utseende eller ferdig (få sprinklet).
Lav dannelse av forurensende og giftige gasser.
Sveising av tykkelser fra 0,7 til 6 mm uten forbehandling av kanter.
Semiautomatisk eller automatisk prosess
Vi velger en robotprosess, brukt i industriell skala.
Alle parametere og plasseringskoordinatene til skjøten som skal sveises, programmeres av en CNC-enhet.
I robotapplikasjoner kan en mekanisk arm sveise et helt stykke, transportere det og fullføre det automatisk uten
operatørens inngrep, noe som resulterer i en god homogenitet i sluttresultatet.
Sveisetråden som skal brukes, vil være av aluminium, kompatibel med materialet i strukturen som skal sveises.
Beskyttelsesgassen vil være argon.
En kontrollprosedyre, basert på ikke-destruktiv testing, som fargestoff penetrerende og radiografi, er valgt på
mengden og amplitude av prøven definert av kontrollkontoret.

NQF nivå: 4
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

X

Case studie navn: Sveiset rør-enhet
Kompetanseenheter
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

X
X
X

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Enhet

1.1 Generell introduksjon til sveiseteknologi

"Pek på de vanligste forskjellene mellom hver hovedtype sveiseprosess
(f.eks. Fusjonsbue, motstand, flamme, smiing, etc.),
X
Differensier typene for sveiser. "

E1
1.2 Elektroteknikk, en innføring
1.3 Lysbue
1.4 Strømkilder for lysbuesveising (1)
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
"Velg de vanligste applikasjonene for hver type strøm, polaritet og
elektrod Type.
Velg de viktigste applikasjonene knyttet til TIG-sveising med solidt
fyllmateriale (141) og de riktige verdiene for sveiseparametere.
X

Bruk og vedlikehold av TIG-sveising med solidt fyllmateriale (141) utstyr
og tilbehør.
Illustrer med eksempler TIG-sveising med solidfiler materiale (wire /
stang) (141) applikasjoner, felles forberedelse og potensielle problemer
å overvinne. "

2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)

"Kjenne innvirkningen av sveiseparametrene på sveiseparaden og
kunne definere sveiseparametrene for bestemte applikasjoner.

E2
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale
(135)

X

Gjør bruk av passende standarder for MIG-sveising med solid
ledningselektrode (131) / MAG-sveising med forbruksvarer for
ledningselektrode (135).

2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
Bruk og vedlikehold MIG-sveising med solid ledningselektrode (131) /
MAG-sveising med solid wire elektrode (135) utstyr og tilbehør. "
X
2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
3.1 Fasediagrammer og legeringer
E3 3.2 Produksjon og klassifisering av stål
3.3 konstruksjonsståls påvirkning av smeltesveising
5.1 Fugeutforming ved sveising og lodding
E5
5.2 Utforming av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning

E8

"Velg riktig type strøm, polaritet og elektrode i henhold til søknaden.
Beskriv passende metoder for håndtering, kontroll og lagring av de ulike
elektrodene.

X Beskriv legeringer og binære fasediagrammer.

"Gjør bruk av sveisede ledd-symboler i tråd med materialegenskapene,
for eksempel kjemisk sammensetning, tykkelse og sveiseled.
X
Velg design symbol i henhold til loddings-, loddings- og sveiseprosessen
som brukes.
"Kontroller enkle metallstrukturer og felles geometrisk form / form,
X
overflate og typer til statisk belastning.

5.3 Egenskapene til sveisede konstruksjoner ved dynamisk belastning
5.4 Utforming av sveiset trykk satt utstyr
8.1 Destruktiv testing av materialer og sveiseforbindelser
8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier
8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

X

Utfør enkel laboratorie øvelser av relevante NDT-metoder til sveis.

NQF nivå:4
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

X

Case studie navn: Sveiset rør-enhet

1. MÅL

LÆRINGSMETODER

INSTRUKSJONER
LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

7. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

Student trenger å forstå en kompleks oppgave hvis det produseres sveisede rørforbindelser.

For å studere den tekniske tegningen og å forstå tegnede deler for rørforbindelser og lage
monterings- og sveiseplaner til komplekse rørenheten.

Presenter case studiet til instruktør
Max. 30 min
Max. 10 personer

Teknisk tegning, normer, klasserom, projektor, PC

NQF nivå: 4
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE
Case studie navn: Sveiset rør-enhet

8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)
Figuren viser sveising av en tube-end til et rør- og til de to flensene.
Foreldremateriale: X6 CrNi 18 10

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre øvelsen / casestudien)
Oppgave:
Rørendelen må sveises av endesveis. / Nr 1 /
Flenser (a = 4 mm) må sveises ved kontinuerlig sveising. / Nr 2 og 3 /
a) velg passende sveiseprosesser og gi koder i henhold til EN ISO 4063
b) gi de vesentlige kjemiske komponentene i materialet
c) planlegge og tegne for sveisninger (Nr: 1-2-3) kantforberedelse og sveisesymbolene som tilhører
pilelinjer, referanselinjer og haler
d) identifisere minst to NDT testmetoder for å oppdage diskontinuitet av overflatesveisene.

X

NQF nivå: 4
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

Case studie navn: Sveiset rør-enhet
LØSNING/BEGRUNNELSE

Riktig svar:
ad a) 111 – 141 – 135 by EN ISO 4063
ad b) C= 0,06% , Cr =18% , Ni =10%
ad c)

ad d) - Visuell testing /VT/
- Penetrant testing /PT/

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

X

Case studie navn: Strukturell fabrikasjon trening
Kompetanseenheter
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Practisk arbeid

X
X
X
X
X
X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LEARNING OUTCOMES

Enhet
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising

"Velg de viktigste applikasjonene knyttet til TIG-sveising med solidt
fyllmateriale (141) og de riktige verdiene for sveiseparametere.
Bruk og vedlikehold av TIG-sveising med solidt fyllmateriale (141)
utstyr og tilbehør.
Illustrer med eksempler TIG-sveising med solidfiler materiale (wire /
X rod) (141) applikasjoner, felles forberedelse og potensielle problemer å
overvinne.
Kontroller aktivitetene i forbindelse med implementering av TIGsveising med fyllmateriale (tråd / rod) (141) prosesser
Påfør metoder for sikker håndtering og arbeid. "
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med
fyllmateriale (135)
X "Velg de viktigste applikasjonene knyttet til TIG-sveising med solidt
fyllmateriale (141) og de riktige verdiene for sveiseparametere.
Bruk og vedlikehold av TIG-sveising med solidt fyllmateriale (141)
utstyr og tilbehør.

E2

Illustrer med eksempler TIG-sveising med solidfiler materiale (wire /
rod) (141) applikasjoner, felles forberedelse og potensielle problemer å
overvinne.
Kontroller aktivitetene i forbindelse med implementering av TIGsveising med fyllmateriale (tråd / rod) (141) prosesser
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)

Påfør
sikkerpolaritet
håndtering
og arbeid.i "henhold til en gitt
"Velg metoder
riktig typefor
strøm,
og elektrode
applikasjon
Bruk egnet standarder for manuelle Metal Arc Welding (111)
forbruksvarer.
X Påfør metoder for sikker håndtering og arbeid.
Bekreft valget av elektrode-flux klassifisering og diameter, strøm og
materialer for Manuell Metal Arc Welding (111) prosess med tanke på
typen materiale som sveises og sveiseposisjonen (posisjon). "

E3

2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
3.1 Fasediagrammer og legeringer
3.2 Produksjon og klassifisering av stål
3.3 konstruksjonsståls påvirkning av smeltesveising
5.1 Fugeutforming ved sveising og lodding

E5

X Beskriv temperaturfordelingen i sveis
Gjør bruk av sveise-symboler i tråd med materialegenskapene, f.eks.
X kjemisk sammensetning, tykkelse og sveis

5.2 Utforming av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk
belastning
5.3 Egenskapene til sveisede konstruksjoner ved dynamisk belastning
5.4 Utforming av sveiset trykk satt utstyr
"Beskriv opprinnelsen og påvirkningsfaktorene for restspenning og
forvrengning i sveis.
Identifiser den vanligste sammentrekningen og forvrengningen i sveis
og strukturer.
Beskriv hvordan restspenninger kan påvirke oppførselen til en struktur i
tjeneste.
Bruk prosedyrer for å minimere forvrengning og stress.

6.1 Residual Stresses and Distortion

6.2 Plant facilities, welding jigs and fixtures

X

Choose the type of fixture, jig or applicable to a particular welded
fabrication.
"Følg helse- og sikkerhetsforskrifter med hensyn til sveisefare.
Velg kontroller for å redusere risikoen ved sveiseskader.

E6

Bruk sikre arbeidsprosedyrer ved å bruke kravene til helse og sikkerhet.
6.3 Health and Safety

X

6.4 Measurement, Control and Recording in Welding

Utfør implementeringen av kravene til kalibrering, validering og
X overvåking av sveisoperasjoner.

6.5 Economics and Productivity

X

6.6 Repair Welding

X Følg de vanligste kravene til prosedyrer for sveising av reparasjon.

7.1 Introduction to quality assurance in welded fabrication

X Bruk kvalitetskontrollprosedyrer og instruksjoner i sveising

7.2 Quality control during manufacture

Kontroller hovedvariablene for en viss WPS-kvalifisering og dens
godkjenningsområde
X
Kontroller hovedvariablene for en bestemt sveising, sveising av
operatørkvalifisering og godkjenningsområdet

E7

Bruk verneutstyr som mål for å minimere potensielle helse- og
sikkerhetsproblemer.
sveising og fabrikasjon prosesser, inkludert teknikker for å minimere
dem. "

Bruk sveis håndtering av vanlige prosedyrer, inkludert mekanisering og
automatisering for å minimere produksjonskostnadene.

8.1 Destruktiv testing av materialer og sveiseforbindelser
8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier
E8
8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

X

Beskriv typiske sveisefeil og sammenligne hvordan akseptkriterier blir
brukt på dem.

"Identifiser de vanligste sveisefeilene, oppsummere årsaker og
unngåelse.
X Utfør enkel laboratorieapplikasjon av relevante NDT-metoder til
sveisede ledd "

NQF level:
EQF level: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

X

Case studie navn: Strukturell fabrikasjon trening

1. MÅL

Elevene skal kunne få en full oversikt over alle faser av fremstilling av smalere konstruksjoner og
kunne ta valg for å optimalisere produksjonstid og økonomi.

LÆRINGSMETODER

Gruppearbeid etter fabrikasjon fra planlegging til ferdigstillelse av en liten konstruksjon.

INSTRUKSJONER

liten konstruksjon.
Eleverne skal lage en ramme i henhold til tegningen fra treneren. De må velge den beste
sveisemetoden som skal brukes fra den oppgitte WPS. Under fabrikasjon skal sveiseren
kontrolleres for overholdelse av WPS og parameterkontrollen skal rapporteres. Etter sveising skal
en visuell inspeksjon utføres og eventuelle reparasjoner som trengs, må utføres i samsvar med
prosedyren. Elevene må også bestemme den beste overflateinspeksjonen (NDT) og volumetrisk
kontrollmetode. Under fabrikasjon skal alle avvik i forhold til SHE-systemet i verkstedet
rapporteres i en HMS-rapport.

LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

7. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

2 dager
2-4 studenter pr gruppe

Relevant utvalg WPS`s. Klemme-amp-meter, stoppeklokke, målebånd, vernier-tykkelse,
temperaturmåler, oke og MPI-sprayer, Spray-inspeksjonssprayer. ISO-standarder for
sveising., Og bilder (Frame Picture 01) / filmer av forskjellige sveisearbeidsmiljøer. PC /
internett / videoprojektor, og tegninger (Frame Assembly 02). Sveisemaskiner for
sveisemetoder 111, 136 og 141. Plater og L-barer, forbruksvarer som angitt i relevant
WPS. Sveiseprosedyrer.

NQF level:
EQF level: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Case studie navn: Strukturell fabrikasjon trening
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Elevene skal lage en ramme i henhold til tegningen. Studentene må velge den beste sveisemetoden som skal
brukes fra den oppgitte WPS. Under fabrikasjon skal sveiseren kontrolleres for overholdelse av WPS og
parameterkontrollen skal rapporteres. Etter sveising skal en visuell inspeksjon utføres og eventuelle
reparasjoner som trengs, må utføres i samsvar med prosedyren. Studentene må også bestemme den beste
overflateinspeksjonen (NDT) og volumetrisk kontrollmetode. Under fabrikasjon skal alle avvik i forhold til
HMS-systemet i verkstedet rapporteres i en HMS-rapport.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre øvelsen / casestudien)
"• Velg den beste felles designen som holder nivået av stress innført ved sveising på denne strukturen i tankene.
• Velg den beste egnede sveisemetoden som holder økonomien produktivitet og stress forårsaket av sveising i tankene.
• Bruk minst to av de beskrevne sveisemetodene, i henhold til casestudien
• Velg en sveiseprosedyre basert på valgene ovenfor.
• Utfør en parameterkontroll for å sikre samsvar med WPS.
• Utfør en visuell inspeksjon mot EN ISO 6520 og med nivå B i ISO 5817. Rapporter eventuelle funn med riktig
terminologi.
• Demonstrere grunnleggende teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i fellesdesign for sveising og lodding.
• Utfør SHE under fabrikasjon av strukturen.
• Velg NDT-metoder som er egnet for denne konstruksjonen og rettferdiggjøre ditt valg.
• Saksstudien skal utføres i henhold til tegning (Rammeinnstilling 02), eller simulasjonsobjekt.

NQF level:
EQF level: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi

X

Case studie navn: Strukturell fabrikasjon trening
SOLUTION /REASONING

Løsningen, basert på studentens valg, vil være forskjellig fra form til sak. Denne casestudien vil vise elevene hvordan man skal
utføre et lite produksjonsrelatert objekt i samsvar med gjeldende regelverk og å planlegge hvordan man gjør dette på den
beste måten, med tanke på regler og praktiske mulige problemer. Sveiseprosedyrer må følges, og forvrengninger og praktiske
løsninger skal gi studentene verdifull erfaring i planlegging og sikring av forventet kvalitet.

CU 1
1,2

Index
e1

NQF nivå:
EQF nvå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Oppgave: Forholdet mellom strøm og spenning
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LEARNING OUTCOMES

Enhet
1.1 Generell introduksjon til sveiseteknologi
1.2 Elektroteknikk, en innføring
E1

X

1.3 Lysbue
1.4 Strømkilder for lysbuesveising (1)
Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

Beskriv strøm, spenning og elektrisk motstand knyttet til elektriske
parametere med deres internasjonale enhet.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Forholdet mellom strøm og spenning

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER
3. INSTRUKSJONER
4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Få grunnleggende kunnskaper om grunnleggende elektrisitet og karakteristikkene til de viktigste
elektriske komponentene som brukes i elektriske sveisekilder. Denne oppgaven omhandler
utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert
opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
"Aktiv læring
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst. "
1. Presentasjon av øvelsesfaget
2. Video visualisering (kortfilm på elektrisk sveisekilde)
3. Debatt / diskusjon
30 minuter (max.)
10 personer

Datamaskin-, lydsystem- og videoprojektorressurser.

ikke relevant

NQF nivå:
EQF nivå: 4

OPPLÆRINGSPAKKE

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Forholdet mellom strøm og spenning

Lærlinger bør lære forholdet mellom strøm og spenning, og også definisjonen av hver elektrisk parameter, så vel som
deres internasjonale enheter, ved å se på videoen. Lærlinger bør også diskutere forholdet mellom strøm og spenning
for å demontrere oppturer og nedturer.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre øvelsen / casestudien)

"1. Se på videoen som viser forholdet mellom strøm og spenning;
2. Etter å ha sett videoen, diskutere / diskutere med gruppen:
2.1 Elektriske konsepter og karakteristikkene til elektriske komponenter som brukes i elektrisk sveisekraftkilde;
2.2 Forholdet mellom strøm og spenning; "

NQF nivå:
EQF level: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi
Oppgave: Forholdet mellom strøm og spenning
LØSNING/BEGRUNNELSE

Lærlinger bør kjenne forholdet mellom volt og spenning, og deres internasjonale enheter. Hvis de ikke visste, må de se på
videoen igjen, til de kan skissere konseptene.

CU 2
2.1
2.2
2.3
2.4.1
2.4.2
2.5
2.8

Index
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

NQF nivå:
EQF nvå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Oppgave: Flammetyper
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LEARNING OUTCOMES

Enhet
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser

X

2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
E2
2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

Identifiser funksjonene til de tre flammetyper som angir de store egenskapene
til flammer produsert av de forskjellige brennstoffgassene

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi
Oppgave: Flammetyper

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Lær de forskjellige flammene i oksysgassveising (31). Denne øvelsen omhandler utvikling av
generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan
kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
Mikro læring
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst.
1. Presentasjon av øvingsfagene og temaene
1.1 Pedagogiske materialer presentert for gruppene (flashcards)
1.1.1 Flashkortene må utarbeides av treneren ved hjelp av bildene som er gitt som eksempel
2. Tid planlagt - 5 minutter (estimattid) for hver gruppe å huske emnet
3. Gruppeevaluering med en flervalgstest
1 time
max. 5 personer

Grupper av info planer med bilder av forskjellige flammer

Test med bilder der lærerne identifiserer de forskjellige flammene uten hjelp av kort

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

Oppgave: Flammetyper
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Ved hjelp av kortene kan lærlingen identifisere og gjenkjenne egenskapene til flammer produsert av forskjellige
drivstoffgasser.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

"De oppgitte flashkort representerer typer flammer produsert av forskjellige drivstoffgasser.
Hvert flashkort inneholder bilder av flammen og drivstoffgassen.
1. Analyser og undersøk kortene i gruppen.
2. Husk emnet i den planlagte tiden - 5 minutter (estimattid) for hver gruppe.
3. Svar på en flervalgstest per gruppe. "

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi
Oppgave: Flammetyper
LØSNING/BEGRUNNELSE

Løsningene er i kortet, og lærlingen kan umiddelbart karakterisere sin multiple choice test.

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: Ulike typer gass
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LEARNING OUTCOMES

Enhet
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
E2 2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

X

Angi lysbue egenskaper knyttet til hver type skjerming gass som brukes
for hver prosess.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi

Oppgave: Ulike typer gass

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Observasjon av resultater oppnådd ved sveising med forskjellige typer skjermgass. Denne
øvelsen omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere
eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne
kvalifikasjonen.
Problembasert læring
"1. Presentasjon av øvingsfagene og temaene
2. Sveis med forskjellige typer skjermgass
3. Be gruppen om å utforske oppgavene som er gitt tidligere
3.1 Stress det faktum at hver makro ble laget med en annen type beskyttelsesgass
3.2 Analyser og undersøk teoretisk dokumentasjon om virkningen av beskyttelsesgassen ved
sveising.
3.3 Be gruppen om å identifisere typen gass som brukes i hver av makroene
4. Presentasjon av øvelsene
5. Sammenligningsanalyse mellom lærlingene og instruktørenes 'resultater'
1 time
Grupper av 4 personer

3 makroer av kil sveisekoblinger, produsert med forskjellige typer skjermgass

Sammenligningsanalyse av gruppesvar og utarbeide viktige nøkler (instruktører)

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Ulike typer gass
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Identifikasjon av sveisegenskapene assosiert med hver type beskyttelsesgass som brukes ved sveising, slik som sveisens
høyde og bredde; flere dypesveising; pluss eller minus projeksjoner av sveisespatters; analyse av typer sveisemorfologi.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

"Basert på observasjon, instruksjoner og dokumentasjon av makroene oppnådd ved sveising med forskjellige typer
skjermgass:
1. Identifiser hvilken type gass som brukes i hver av de 3 makroene
2. Presentere konklusjoner og resultater fra øvelsen
"

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi
Oppgave: Tilbehør til sveisebrenner
LØSNING/BEGRUNNELSE

Løsningen vil bli diskutert i en komparativ analyse mellom lærlinger og deres resultater

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: Montering av en TIG sveise brenner
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
E2 2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

LEARNING OUTCOMES

X Bruk og vedlikehold av TIG-sveising med solidt fyllmateriale (141) utstyr

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi

Oppgave: Montering av en TIG sveise brenner
Spesifikk arbeidskunnskap for TIG (41) sveiseutstyr. Denne øvelsen omhandler utvikling av generell
kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover
minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER
4. LENGDE

5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og

Mikro læring - Identifiser elementene i en TIG-sveisebrenner og monter fakkelen riktig.
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst.
"1. Presentasjon av øvelsesfaget
1.1 Pedagogiske materialer presentert for gruppene (monteringsanvisning, sveiselyser)
2. Analyser og utforsk instruksjonene som tidligere ble gitt til gruppen
2.1 Hver monteringsinstruksjon inneholder en logisk talesekvens for å kunne monteres
2.2 Tid planlagt - 20 minutter (estimattid) for hver gruppe å montere fakkelen.
3 Gruppevaluering
50 minutter
max. 5 personer

5 Grupper av monteringsanvisninger med bilder av sveiselyser; 5 sveisebrennere

Evalueringsmetode - montering og identifisering av alle fakkelelementer - arbeidskvalitet

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Montering av en TIG sveise brenner
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Ved hjelp av monteringsinstruksjonene kan trainees identifisere de forskjellige fakkelelementene; alene, de er i stand til
å montere sveisebrenneren riktig.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

"Etter å ha analysert og utforsket instruksjonene som tidligere ble gitt til gruppen:
1. Monter sveisebrenneren etter den logiske tallfølgen som er gitt til hvert element
2. Tid planlagt - 20 minutter (estimattid) for hver gruppe å montere fakkelen.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi
Oppgave: Montering av en TIG sveise brenner
LØSNING/BEGRUNNELSE

Ved hjelp av instruktøren sammenligner elevene sitt arbeid.

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: Metal Overføringsmodus
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LEARNING OUTCOMES

Subjects (submunits)
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
E2
2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

X

Kjenne innvirkningen av sveiseparametrene på sveiseparaden og kunne
definere sveiseparametrene for bestemte funksjoner.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi

Oppgave: Metal Overføringsmodus

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Praktisk demonstrasjon av metalloverføringsmodus (dip, globular, spray og pulserende),
kontrollert overføringsmodus og deres applikasjoner. Denne øvelsen omhandler utvikling av
generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan
kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
"Arbeidsbasert læring
Teknisk forklaring av hver metalloverføringsmodus "
1. Presentasjon av øvelsene
2. Stålplate forberedelse
3. Utstyr parametere regulering
4. Praktisk demonstrasjon av metalloverføringsmoduser (dypp, kuleformet, spray og pulserende)
5. Teknisk forklaring på hver metalloverføringsmodus
6. Evalue øvelsesen
2 ganger
5 personer

4. Praktisk demonstrasjon av metalloverføringsmoduser (dypp, kuleformet, spray og pulserende)

Evaluer øvelsen (Vurderingen består av identifisering av overføringsmodus knyttet til sveising)

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Metal Overføringsmodus
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Instruktøren vil gjøre en praktisk demonstrasjon av de forskjellige metalloverføringsmodusene (dypp, kuleformet, spray
og pulserende), som styrer sveiseparametrene.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

"1. Se på den praktiske demonstrasjonen av de ulike metalloverføringsmodusene
2. Utfør evalueringsøvelsene
lærlingene må i en praktisk demonstrasjon av sveising identifisere de ulike typer overføringsmodus "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi
Oppgave: Metal Overføringsmodus
LØSNING/BEGRUNNELSE

Lærlingene kan identifisere de forskjellige overføringsmodusene ved å bruke kunnskap oppnådd gjennom observasjon;
sveisetreneren bekrefter svarene.

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: Trykkmåler Montering
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LEARNING OUTCOMES

Enhet
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
2.5 Manuell lysbuesveising (111)
E2
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

X

Gjør bruk av passende standarder for MAG-sveising med
strømforsyningsprodukter (136).

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi

Oppgave: Trykkmåler Montering

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER
3. INSTRUKSJONER
4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Få grunnleggende kunnskap om FCAWs (136) grunnleggende, inkludert utstyr, applikasjoner,
hovedvariabler, sikkerhetsforanstaltninger og vanlige problemer. Denne øvelsen omhandler
utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert
opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
Aktiv læring - gruppene vil se en film om emnet som tidligere ble gitt
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst.
"1. Presentasjon av øvelsen
2. Video visualisering (liten film av installasjonen av en gasscylinder)
3. Debatt / diskusjon
30 minutter (max.)
10 personer

Datamaskin, lydsystem og videoprojektor
Gassflaske

N.A

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

Oppgave: Trykkmåler Montering
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Lærlingene lærer å installere en gassflaske og samle trykkmålerne, se video presentasjonen.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

"1. Se videoen på installasjon av en gasscylinder
2. Diskuter om trinnene og sikkerhetsreglene som kreves for å installere gassylinderen
3. Installer en gassflaske

X

_e6

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi
Oppgave: Trykkmåler Montering
LØSNING/BEGRUNNELSE

Lærlingene skal kunne erstatte gassflasken ved å se på videoen og dermed gjenta oppgaven riktig. Hvis de ikke klarer å utføre
oppgaven riktig, vil de se videoen igjen, og gjenta øvelsen.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: MMA Typiske feil
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
E2 2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder

LEARNING OUTCOMES

X Angi anvendelsesområde for manuell metallbuesveising (111), passende

Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

8.1 Destruktiv testing av materialer og sveiseforbindelser
E8 8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier
8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

Identifiser betydningen av de mest vanlige Manuell Metal Arc Welding
X (111) sveisefeil i forhold til deres størrelse, plassering og morfologi, som
angitt på akseptstandarder

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi

Oppgave: MMA Typiske feil

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Få grunnleggende kunnskaper om MMA-grunnleggende, inkludert utstyr, applikasjoner,
sikkerhetstiltak og vanlige problemer. Denne øvelsen omhandler utvikling av generell kunnskap
relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover
minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
Problembasert læring
"1. Presentasjon av Øvelse-emnene
2. Presentasjon av relevante standarder (EN ISO 5817) og stålplater med ufeiligheter til
traineerne
3. Overvåke, støtte og motivere praktikanter til å identifisere MMA typiske feil og mangler i
platene
4. Presentasjon av resultatene fra Øvelsen (feil og mangler fullt identifisert)
5. Sammenligning analyse - Trainee og Trainer resultater "
1 time
Grupper av 4 personer
Stålplater med feil / mangler
Visuell inspektør koffert (med forstørrelsesglass, lommelykt, sveisemåler, etc.)
Standard EN ISO 5817
Sammenligning av gruppesvar og utarbeidelse av hovednøkler (instruktører)

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

Oppgave: MMA Typiske feil
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Etter å ha sjansen til å se på et sett med stålplater eller bilder, vil trainees identifisere typiske sveisefeil på MMA.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

Etter å ha sett på et sett med MMA (111) typiske defekter på stålplater:
1. Identifiser feilene og feilene i platene ved å bruke standardene (EN ISO 5817) gitt;
2. Presentere resultatene fra øvelsen

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi
Oppgave: MMA Typiske feil
LØSNING/BEGRUNNELSE

Løsningen vil bli diskutert i en komparativ analyse - lærlingenes resultater

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: De forskjellige skjæreprosessene
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
2.1 Gas sveising (31) og relaterte prosesser
2.2 Introduksjon til dekkgass sveising
2.3 TIG-sveising med tilsatsmaterialemateriale (sveisetråd) (141)
2.4.1 MIG sveising med kompakttråd (131) / MAG sveising med fyllmateriale (135)
2.4.2 MAG-sveising med rørtråd (136)
E2 2.5 Manuell lysbuesveising (111)
2.6 «Submerged lysbuesveising (12)
2.7.1 Andre sveise prosesser - Laser, Elektronstråle, Plasma
2.7.2 Andre sveiseprosesser, unntatt 2.7.1
2.8 Skjæring, boring og andre sveisefuge bearbeidingsmetoder
Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

LEARNING OUTCOMES

X Beskriv prinsippene for mekanisk, flamme-, bue-, plasma-,

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi

Oppgave: De forskjellige skjæreprosessene

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

Få grunnleggende kunnskaper om de grunnleggende prinsippene og anvendelsesområdene for
de vanligste kutt- og kantprosesseringsprosessene som brukes i sveisekonstruksjon, inkludert
utstyr, hovedvariabler, sikkerhet og vanlige problemer. Denne øvelsen omhandler utvikling av
generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan
kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
Arbeidsbasert læring - Pratisk demonstrasjon av bue-luft, oksygen-gass skjæring og
plasmaskjæring
For å utføre denne øvelsen, er det nødvendig med en sveisebutikk.
339/5000
"1. Presentasjon av øvelsene
2. Stålplate forberedelse
3. Utstyr parametere regulering
4. Praktisk demonstrasjon med bue-luft, oksygen- og plasmaskjæringsutstyr.
1 time
5 personer

6. RESSURSER (identifisering
og vedlegg)

Arc-air maskin, plasma skjære maskin, oxy-gass skjæreutstyr, stålplater og gass

7. EVALUERING (hvis mulig)

N.A,

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke
Oppgave: De forskjellige skjæreprosessene
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Instruktøren vil gjøre en pratisk demonstrasjon av 3 kuttprosesser (luft, oksygen og plasma) som brukes i
sveisekonstruksjon, inkludert utstyr, hovedvariabler, sikkerhetstiltak og vanlige problemer.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

N.A

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi
Oppgave: De forskjellige skjæreprosessene
LØSNING/BEGRUNNELSE

Lærlingene kan identifisere ulike kuttprosesser (luft, oksygen og plasma) som brukes i sveisekonstruksjon, inkludert utstyr,
hovedvariabler, sikkerhetsprosedyrer og vanlige problemer ved hjelp av kunnskap oppnådd gjennom observasjon;
sveisetreneren bekrefter svarene sine.

CU 3
3.1
3.2

Index
e9
e10

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: Identifikasjon av materialer
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X
X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Kompetanseenhet

E3

3.2 Produksjon og klassifisering av stål

x Velg legeringsmikrostrukturer fra gitt fasediagrammer

3.1 Fasediagrammer og legeringer

x

Kategoriser typer stål, spesielt strukturelle stål.
Påfør standarder for stålbetegnelse og standarder for rullende produkter

3.3 konstruksjonsståls påvirkning av smeltesveising

4.1 Jern - karbonlegeringer

4.2 Sprekkdannelser i sveiser
4.3 Varmebehandling av materialer og sveis
E4 4.4 Ulegerte konstruksjonsstål
4.5 Høylegert stål
4.6 Bruk av konstruksjonsstål og høyhøylegert stål
4.7 Innføring til korrosjon
4.8 Rustfritt og varmebestandig stål
4.9 Aluminium og aluminiumlegeringer
4.10 Sveise ulike materialer

Les enkle TTT- og CCT-diagrammer
Sammenlign hardhet av stål i henhold til deres sammensetning og kjølehastighet
x
Kontroller jernstivning og mikrostruktur i fast tilstand av jern.
Kontroller Fe-C likevektsdiagrammet.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi

Oppgave: Identifikasjon av materialer

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Analyser komponent - Presentasjon av tegningene til delen under studiet - Forklaring på
funksjonen - Begrunnelse av årsakene til det valgte materialet som oppfyller de nødvendige
kravene. Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er
mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er
definert for denne kvalifikasjonen.

Gruppediskusjon, demonstrasjon og forespørselbasert læring

1. Presentasjon av tegninger og forklaring om funksjonaliteten
2. Forklar komponentens egenskaper, funksjonalitet, innstillinger, toleranser, driftstemperatur
etc.
Ressurser kreves: Fotokopi av teknisk spesifikasjon, hvis noen
3. Analyser de ulike anstrengelsene som det er lagt fram.
4. Moderat diskusjonen av de forskjellige anstrengelsene som brikken blir utsatt for under
operasjonen.
5. Moderat diskusjonen om de viktigste egenskapene som materialet eller gruppen av materialer
må ha for deres fremstilling
6. Innfør praktikanter til de viktigste egenskapene til metaller og legeringer og forklar forskjellene
mellom dem.
7. Fokusere på hovedstivningsstrukturer og deres innflytelse på de endelige egenskapene til det
resulterende metallet eller legeringen.
8. Fokus på begrepet balanse diagram
1 time
15 personer
Fotokopi av komponent tegningen
Komponentplan
Komponent teknisk spesifikasjon
Eksempel på stykket (når det er mulig)
Fotokopi av stålbetegnelsestabeller (stål- og legeringsstandard, Fe-C-diagram)

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Identifikasjon av materialer
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

"Instruktøren skal presentere tegningen av komponenten, og gi studentene en kopi av tegningene som skal analyseres
Forklar dens funksjonalitet
Analyser de ulike anstrengelsene som det er lagt fram
Diskuter de viktigste egenskapene som materialet eller gruppen av materialer må ha, for deres fremstilling "

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

Tegningene til komponenten, som tilsvarer en kopling for overføring, som er vist i nedre del:
1- Identifiser de viktigste egenskapene som materialet som brukes i fremstillingen må ha
2- Angi materialet eller materialgruppen som ville oppfylle kravene

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi
Oppgave: Kunnskap om hovedtyper av stål
LØSNING/BEGRUNNELSE

Løsning:
Koblingen er konstruert ved å forbinde to sylindriske stykker, oppnådd ved dreining, til hvilken fire sveisede laterale
forsterkninger har blitt tilsatt senere for å gi større stivhet til hele stykket.
Under drift vil komponenten bli utsatt for konstant torsjonsspenning.
Det vil derfor være nødvendig å velge et materiale som støtter denne type innsats. Det kan være: 25 Cr Mo4, 34Cr Mo4
En elektrisk lysbuesveising vil bli brukt, med elektroder av typen E 70 XX.
Ejm E7018 høy ytelse grunnelektrode for sveising i alle posisjoner. Bruddspenning 480 Mpa.

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Kunnskap om hovedtyper av stål
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X
X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Kompetanseenhet

LEARNING OUTCOMES

3.1 Fasediagrammer og legeringer
E3 3.2 Produksjon og klassifisering av stål

"Kategoriser typer stål, spesielt strukturelle stål.
x Påfør standarder for stålbetegnelse og standarder for rullende
produkter "

3.3 konstruksjonsståls påvirkning av smeltesveising
4.1 Jern - karbonlegeringer
4.2 Sprekkdannelser i sveiser
4.3 Varmebehandling av materialer og sveis
4.4 Ulegerte konstruksjonsstål

"Benytt riktig anvendelse av ISO, CEN og Nasjonale standarder for
x fyllmaterialer.
Velg passende sveiseprosesser og fyllmaterialer for en gitt applikasjon. "

4.5 Høylegert stål

Velg passende sveiseprosesser og fyllmaterialer for en gitt applikasjon.
x Bestem de viktigste effektene av varmebehandling etter sveising, derved
betingelsene for slik behandling.

4.6 Bruk av konstruksjonsstål og høyhøylegert stål

Kjenne viktigheten av valg av materiale med henvisning til søknad.
Illustrer med eksempler bruken av strukturelle og høystyrke stål, som
x beskriver deres applikasjonsfelt.
Illustrer med eksempler på praktisk bruk og design av broer, kraner,
trykkbeholdere, bilutstyr.

E4

4.7 Innføring til korrosjon
4.8 Rustfritt og varmebestandig stål
4.9 Aluminium og aluminiumlegeringer
4.10 Sveise ulike materialer

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi

Oppgave: Kunnskap om hovedtyper av stål

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE
6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Få grunnleggende kunnskaper om grunnlaget for stål, produksjon, egenskaper og
sammensetning, klassifisering og standardisering, stålhalvprodukter. Denne oppgaven omhandler
utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert
opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
Gruppediskusjon, demonstrasjon og forespørselbasert læring
1. Presentasjon av komponentene til praktikantene
2. Forklar metodene for å skaffe metaller og legeringer
3. Oppsummer eksempler på hovedprodukter oppnådd fra jern
4. Gi en generell definisjon og klassifisering for stål
5. Vis sertifisering av materielle og normative poeng, og be trainees om å identifisere:
5.1) Typer av materialer i henhold til deres gruppe (ISO / TR15608),
5.2) Kjemisk sammensetning,
5.3) Mekaniske egenskaper,
5.4) Geometriske egenskaper
1 Time
15 Personer
"Normativ (ISO / TR15608)
De kan hentes på https://www.iso.org/standards.html "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

Oppgave: Kunnskap om hovedtyper av stål
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)
"Metoder for å skaffe metaller og legeringer.
Liste over hovedprodukter oppnådd av jern.
Stål: Generell definisjon og klassifisering.
Konvensjonell betegnelse av stål.
Kjemisk sammensetning av stål
Bruksområder av stål "
9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien
"På grunn av komponentene som er vist av instruktøren din, diskuter i gruppe det materialet som skal brukes til
produksjonen.
Ta som referanse retningslinjene i ISO / TR 15608
Komponentene som skal analyseres er:
1. Den første figuren (Øvre venstre) tilsvarer en rørforbindelse beregnet for ledning av væsker.
2. Den andre (øverste høyre) figuren tilsvarer en eksos manifold.
3. Den tredje figuren (Nedre) tilsvarer en rocker. "

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi
Oppgave: Kunnskap om hovedtyper av stål
LØSNING/BEGRUNNELSE

Løsning:
1. Et materiale med tilstrekkelig mekanisk motstand og støtte mulig korrosjon av væsker (eksempel: rustfritt stål (austenitisk,
dupleks))
2. Det vil kreve et materiale med tilstrekkelig mekanisk motstand og i stand til å tåle høye temperaturer uten deformering
(Eksempel: CrMo stål, ferritisk rustfritt stål)
3. Det vil kreve et materiale med tilstrekkelig mekanisk motstand (Eksempel: Stålfint stål med høy styrke, høy legering).
Merknader:
AUSTENITISKE STÅL
Austenittiske stål danner hovedgruppen rustfritt stål; Den vanligste sammensetningen er 18% Cr og 8% Ni (for eksempel stål
18/8, type 304). Et stål med bedre korrosjonsbestandighet oppnås ved å tilsette 2-3% molybden, som vanligvis kalles "syrefast
stål": (type 316).
ALLOY STEELS
Legeringstål er et mulig utvalg av kjemiske elementer i vektmengder på 1,0% til 50% for å forbedre deres mekaniske
egenskaper. Legert legering er delt inn i to grupper: lav legering stål og høy legering stål.
DUPLEKSSTÅL
Legeringene i dupleksstål og super dupleksstål er sammensatt av jern med krom eller molybden sammen med en serie
austenittstabilisatorer som nikkel eller nitrogen. Hovedmålet med denne serien av
stabilisatorer er ingen andre enn å oppnå en konstant balanse mellom
austenittiske og ferritiske faser. "

CU 4
4.1
4.1/4.2

Index
e11
e12

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Oppgave: Karakterisering av jernkarbonlegeringer
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X
X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
3.1 Fasediagrammer og legeringer
E3 3.2 Produksjon og klassifisering av stål
3.3 konstruksjonsståls påvirkning av smeltesveising

LÆRINGSUTBYTTE
x Velg legeringsmikrostrukturer fra gitt fasediagrammer

"Les enkle TTT og CCT diagrammer
Sammenlign hardhet av stål i henhold til deres sammensetning og
x
kjølehastighet
Kontroller jernstivning og mikrostruktur i fast tilstand av jern.
4.1 Jern - karbonlegeringer
4.2 Sprekkdannelser i sveiser
E4 4.3 Varmebehandling av materialer og sveis
4.4 Ulegerte konstruksjonsstål
4.5 Høylegert stål
4.6 Bruk av konstruksjonsstål og høyhøylegert stål
4.7 Innføring til korrosjon
4.8 Rustfritt og varmebestandig stål
4.9 Aluminium og aluminiumlegeringer

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Karakterisering av jernkarbonlegeringer

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

For å identifisere en legering på 0,5% C, jern-karbon diagrammet. Denne oppgaven omhandler
utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert
opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
Gruppediskusjon, demonstrasjon og forespørselbasert læring
313/5000
1. Presentasjon av diagrammet av Fe-C til praktikantene
1.1 Forklar hva diagrammet representerer
1.2 Forklar hvordan den er bygget
1.3 Analyser abscisseakse og ordinære akse
2. Spør elevene til:
1 time
15 personer

"Lærling: Digital presentasjon av et jernkarbondiagram
Datamaskinvare: Projeksjonsdatorer og utstyr
Fotokopi av diagrammet Fe-C skal leveres til praktikanten "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

Oppgave: Karakterisering av jernkarbonlegeringer
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

"Lærling er vist Fe-C-diagrammet, og de må identifisere sine karakteristiske poeng.
På skjemaet angis størkningsstrukturer som produseres, for en prosentandel på 0,5% C. "

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)
"På grunn av Fe-C diagrammet som er vist av treneren din, kort:
2.Identifiser de karakteristiske punktene i diagrammet
2.1 Identifiser områder av væsker og faste stoffer
2.2Identifisere karakteristiske løselighetsprosentaser av stål
2.3 Identifisere kritiske punkter i diagrammet, eutektikken, eutektoider, etc.
3. På diagrammet angi størkningsstrukturer som produseres for en prosentandel av for eksempel 0,5% C.
3.1 Angi for denne prosentvis karbon de karakteristiske temperaturene
3.2 Identifiser hvilken type stål det ville være: strukturelle, legerte, etc.
3.3 Forklar hvilke funksjoner som ville ha en legering på 0,5% C

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi
Oppgave: Karakterisering av jernkarbonlegeringer
LØSNING/BEGRUNNELSE
"
LØSNING: Dette er et Hypo Eutectoid stål. Over 1539 ° C. Over væskefase er bare væskefase tilstede.
Fra dette punkt 1 begynner Austenite å danne, til det kommer til punkt 2, størkner fullstendig.
Ved punkt 3 starter gammajernet sin omdannelse til ferrit, alfa jern.
Etter hvert som ferritkrystaller fremkommer, blir resten austenitt beriket i karbon inntil, ved punkt 4 når den når 89% blir den
perlit.
Austenitt, også kjent som gamma stål (γ), er en form for spesifikk bestilling av jern og karbonatomer.
Det må huskes at stål per definisjon er de legeringer av jernkarbondiagrammet der ved tilstrekkelig temperatur er alt karbonet
oppløst i y-jern.
MERKNADER:
L - Væske. (Kun væske vises)
Aust - Austenitt
Sement - Cementitt
Ledeb - Ledeburita
Perl - Perlite
a - Alpha Iron
γ - Gamma Iron "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Oppgave: Identifiser type sprekkdannelse
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X
X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
3.1 Fasediagrammer og legeringer
3.2 Produksjon og klassifisering av stål
E3
3.3 konstruksjonsståls påvirkning av smeltesveising

4.1 Jern - karbonlegeringer
E4
4.2 Sprekkdannelser i sveiser
4.3 Varmebehandling av materialer og sveis
4.4 Ulegerte konstruksjonsstål
4.5 Høylegert stål
4.6 Bruk av konstruksjonsstål og høyhøylegert stål
4.7 Innføring til korrosjon
4.8 Rustfritt og varmebestandig stål
4.9 Aluminium og aluminiumlegeringer

LÆRINGSUTBYTTE
x "Velg legeringsmikrostrukturer fra gitt fasediagrammer
"Beskriv temperaturfordelingen i sveiser.
Tilknytt effekten av sveisebeskyttelsen og typen forbruksvarer på sveisemetallets mikrostruktur
med egenskapene for en enkelt pass sveise versus en multi-pass sveise.
x
Identifiser områder av HAZ, årsakene til kornstørrelse og mikrostrukturendringer og deres
effekter på egenskaper for en enkelt pass sveise versus en multi-pass sveise.
"
"Les enkle TTT og CCT diagrammer
Sammenlign hardhet av stål i henhold til deres sammensetning og kjølehastighet
x
Kontroller jernstivning og mikrostruktur i fast tilstand av jern.
Kontroller Fe-C likevektsdiagrammet. "
"Velg alternative løsninger og forholdsregler for å unngå sprekkdannelse.
Velg enkle alternativer som vil redusere eller eliminere forekomsten av kaldt sprekker, varmt
x sprekker, reheat cracking og lamellarriving i sveiset fabrikasjon.
Bestem de viktigste faktorene som påvirker hver sprekktype.
Velg de viktigste verktøyene for å unngå å sprekke "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Identifiser type sprekkdannelse

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

Forklar årsakene som kan føre til sprekkutvikling. Denne oppgaven omhandler utvikling av
generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan
kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjon

Gruppediskusjon og problembasert læring
"1. Del klassen i arbeidsgrupper
2. Gi eksempler på prøver (fotografier) med feil
3. Be lærlingen om å analysere prøvene og for å identifisere feilene og faktorene som forårsaker
4. Moderat diskusjonen basert på eksemplene gitt
5. Presentasjon av funn blant de ulike arbeidsgruppene
1 time
15 personer

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

"Prøver av forskjellige arbeidsstykker
Eksempelfotografier
Kopier av Fe-C Diagrammet "

7. EVALUERING (hvis mulig)

Deltakelse i gruppemøter
Demonstrasjon av oppnådd kunnskap

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Identifiser type sprekkdannelse
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)
Different photographs are submitted for study
Trainees will have to identify the different imperfections in samples and explain for each of them the causes that have
originated these imperfections

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)
1. Undersøk de forskjellige fotografiene av prøvene som presenteres av treneren din
1.1 Forklar de vanligste sprengningsfenomenene i sveisearter
1.2 Oppgi hovedkrakkfenomenet i sveisede ledd:
A) Kaldsprekk
B) Hot cracking,
C) Overoppheting
D) Lamellarbrudd
2. Identifiser elevene de ulike feilene de presenterer
2.1 Vedvarende observasjon av prøvene og sammenligning med andre presentert
2.2 Gruppediskusjon
3. Forklar årsakene som førte til disse feilene i de presenterte prøvene
3.1 Analyser årsakene i en gruppe
3.2 Tiltak som skal utføres for å minimere dem

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi
Oppgave: Identifiser type sprekkdannelse
LØSNING/BEGRUNNELSE

"A.- Kaldsprekking er sprekkdannelse som oppstår som følge av at hydrogen løses i sveisemetallet og deretter diffunderer inn i
den varme-berørte sonen (HAZ). Kaldsprekk utvikler seg for det meste lenge etter at sveisemetallet stivner, men forekommer
noen ganger raskere. sprekker skjer ved temperaturer under 600 ° F. Det regnes som en alvorlig sveisefeil fordi den kan påvirke
integriteten til infrastrukturen betydelig.
Kaldsprekking er også kjent som hydrogeninducert sprekkdannelse, forsinket sprekkdannelse eller underbrakning. "

B .-

Hot cracking, also known as solidification cracking, can occur with all metals, and happens in the fusion zone of a weld.
To diminish the probability of this type of cracking, excess material restraint should be avoided, and a proper filler material
should be utilized.
Other causes include too high welding current, poor joint design that does not diffuse heat, impurities (such as sulfur and
phosphorus), preheating, speed is too fast, and long arcs.

B .-

Hot cracking, also known as solidification cracking, can occur with all metals, and happens in the fusion zone of a weld.
To diminish the probability of this type of cracking, excess material restraint should be avoided, and a proper filler material
should be utilized.
Other causes include too high welding current, poor joint design that does not diffuse heat, impurities (such as sulfur and
phosphorus), preheating, speed is too fast, and long arcs.
Hot cracking is also known as hot shortness, hot fissuring, solidification cracking and liquation cracking

C.-

Overheating. The overheating originated in the welding processes, produces defects on the pieces to be joined of
the type.
Bad overall appearance of the weld, deformation of the elements to be joined, undermined.
This overheating would be avoided with an adequate regulation of the parameters and a homogeneous heating of the
components to be joined.

Lamellar tearing is a type of welding defect that occurs in rolled steel plates that have been welded together due to shrinkage
forces perpendicular to the faces of the plates. Lamellar tearing is caused mainly by sulfurous inclusions in the material. Other
causes include an excess of hydrogen in the alloy. This defect can be mitigated by keeping the amount of sulfur in the steel
alloy below 0.005%.
Adding rare earth elements, zirconium, or calcium to the alloy to control the configuration of sulfur inclusions throughout the
metal lattice can also mitigate the problem.
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Oppgave: Felles design for sveising og lodding. Design av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning.
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X

Sveiseprosessene terminologien som brukes i opplæringspakken, samsvarer med EN ISO 4063.

LÆRINGSUTBYTTE

Enhet

5.1 Fugeutforming ved sveising og lodding

"Gjør bruk av sveisede ledd symboler i tråd med materialet
egenskaper, for eksempel kjemisk sammensetning, tykkelse og
X
sveiseleddVelg design symbol i henhold til loddings-, loddings- og
sveiseprosessen som brukes. "

E5
5.2 Utforming av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning
X
5.3 Egenskapene til sveisede konstruksjoner ved dynamisk belastning
5.4 Utforming av sveiset trykk satt utstyr

"Kontroller enkle metallstrukturer og felles geometrisk
form / form, overflate og typer til statisk belastning.
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Case study

Oppgave: Felles design for sveising og lodding. Design av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning.

1. Mål

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

Lærlingene har en oversikt som gir kunnskap om utformingen av sveisedetaljer relatert til et gitt
materiale, tykkelse, tilgjengelighet, lasting, sveiseprosess, sveiseposisjon, sveisesymboler,
tilgjengelig utstyr, toleranser og identifikasjon av ledd og relevante detaljer for sveiset metalliske
strukturer. Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er
mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er
definert for denne kvalifikasjonen.
Eksponering og forespørsel-basert læring
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst.
1. Presentasjon av typer sveiset ledd i henhold til ISO 9692 og ISO 2553,
og demonstrasjon av arbeidsstykker.
2. Beskriv og vis ulike typer ledd av sveisede strukturer til instruktørene.
3. Innfør praktikanter til de faktorene som skal tas i betraktning i kantforberedelsen.
4. Innfør praktikanter til former for kantpreparasjon som brukes under produksjon.
5. Forklar og illustrér den symbolske representasjonen og praktisk anvendelse av sveisede ledd.
6. Forklar og demonstrer forskjellen i forberedelse av sveisede ledd for statisk og tretthetstress.
7. Vis noen applikasjonseksempler og diskuter med praktikantene.
Sikre et sikkerhetsintegrert miljø (belysning, rømningsveier, temperatur, støy) og et klasserom
utstyrt med alle nødvendige pedagogiske instrumenter, som datamaskin, projektor, bord,
smalbrett, papir, penn osv.

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE
6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

4-5 timer
max. 20 personer
for instruktører: datamaskin, projektor og smart / smart bord
for lærlinger: datamaskin, internett og smart telefon

NQF nivå: 4
EQF nivå: 4
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Øvelse
Case study
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Oppgave: Felles design for sveising og lodding. Design av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning.
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)
"Forberedelse av ledd og kant som brukes til fremstilling av sveisede konstruksjoner, og praktisk anvendelse av den
symbolske representasjonen av sveis.
Sammenligning av statisk-dynamiske belastningsforhold og sveisutvikling. "
9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien
1. Koble de ulike sveisestykkene til bildene som er gitt.
Sveisen, den varmebehandlede sonen (HAZ) og det uoppvarmede grunnmetallet er deler av sveis:
a) Butt joint
b) Corner joint
c) Lap joint
d) Edge joint
e) Angle joint
f) Butt joints for brazing
3. Identifiser hvordan hver ledd er ferdig (for hvert bilde forklar hvordan det felles kan oppnås).
Butt joint
Double joint
Corner joint
T-joint
4. Identifiser ulike former for representasjoner og symboler.
a) Beskriv instruksjonen på pilelinjen.
b) Beskriv informasjonen som kan brukes på halen av pillinjen.
c) Beskriv den symbolske presentasjonen
d) Vis den praktiske anvendelsen av den symbolske representasjonen av sveisen.
5. Forklar begrepet statisk belastning med illustrasjon:

6. Identifiser hvilke strukturer som skal brukes i statisk eller dynamisk belastning:
a) i tilfelle av like høye materialer

b) ved forskjellige høyde materialer

NQF nivå: 4
EQF nivå: 4
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Case study
Oppgave: Felles design for sveising og lodding. Design av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning.
LØSNING/BEGRUNNELSE

9.1 sveis:
Typer av sveis er differensiert i henhold til den korrelerte posisjonen til elementene som må slås sammen.
Disse navngivelsene er i henhold til den relative posisjonen til forbindelseselementene, og derfor definerer disse navngivningene
formen for forbindelsen.
Sveisen er en del av leddet.
Ovennevnte sveis illustrert med bilder (elever for å knytte bilder med type ledd):
Butt joint
Corner joint - Outside joint
Corner joint - Inside joint
Corner joint - T- joint
Corner joint - Cruciform joint
Corner joint - Three-member joint
Parallel joint - Edge joint
Parallel joint - Edge joint II
Parallel joint - Lap joint
Angle joint I.
Angle joint II.
Butt joints for Brazing
9.2 Faktorer som skal tas i betraktning i kantforberedelsen
Edge Preparation
Edge Preparation - Need
Data of edge preparation:
Data
Butt joint - U groove

9.3 Forberedelse av kantene for sveising:
En av de viktigste tiltakene før sveising er forberedelse av kanten.
En av de viktigste tiltakene før sveising er forberedelse av kanten.
Faktorer som påvirker valg av forberedelse:
Applicable Welds for Butt joint
Applicable Welds for Butt joint - Doubles
Applicable Welds for Corner joint
Applicable Welds for T-joint
324/5000
9.4 Sveisesymboler:
De sveisede leddene er merket med en symbolsk representasjon i det tekniske livet.
Sveisen er illustrert med enkle eller komplekse symboler.
De enkle og komplekse symbolene er knyttet til symboler og er til og med suppleret med tilleggsinstruksjoner som peker på
a) Arrow line
Supplementary symbols_Tail optional
b) Tail
Examples of application _Method of representation
c) Symbols
Elementary weld symbols_Square Groove & Single V Groove
Elementary weld symbols_Single Bevel Groove & Single U Groove
Elementary weld symbols_Single J Groove & Backing
Elementary weld symbols_Fillet & Plug/Slot
Elementary weld symbols_Spot & Seam
Elementary weld symbols_Edge & Surfacing
Supplementary symbols_Flat & Convex & Concave
Supplementary symbols_Toes blended & Permanent Backing & Removable Backing
Supplementary symbols_Peripheral
Supplementary symbols_Site
d) Eksempler på teknisk anvendelse av symboler:
Examples of application - Welding on Arrow Side 1
Examples of application - Welding on Other Side 1
Examples of application - Welding on Other Side 2
Examples of application - Welding on Arrow Side 2
Examples of application - Welding on Both Sides 1
Examples of application - Symmetric Welding on Both Sides
Examples of application - Pointing of Arrows for Bevel and J Joints 1
Examples of application - Pointing of Arrows for Bevel and J Joints 2
Dimensioning of welds - Butt Joints
Dimensioning of welds - Fillet 1
Dimensioning of welds - Fillet 2
Dimensioning of welds - Intermittent Fillet
Dimensioning of welds - Staggered Intermittent Fillet
Dimensioning of welds - Spot
Dimensioning of welds - Seam
9.5 Diagram for statisk belastning
Statisk lasting: Stress, som er av konstant verdi i tid, eller er preget av ubetydelige endringer i prosessen under hensyntagen
Størrelsen og retningen av belastningen er konstant samtidig.

9.6 Forskjeller i forberedelsen
a) i tilfelle av like høye materialer

b) ved forskjellige høyde materialer
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Oppgave: Egenskapene til sveisede strukturer under syklisk belastning
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INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Tests Used for The Quality Control of Welded Joints
Praktisk arbeid
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*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Subjects (subunits)
5.1 Fugeutforming ved sveising og lodding
5.2 Utforming av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning

E5

5.3 Egenskapene til sveisede konstruksjoner ved dynamisk belastning

5.4 Utforming av sveiset trykk satt utstyr

Identifiser egenskapene ved syklisk belastning (utmattelse) av sveis.
Identifiser mulige teknikker for å forbedre tretthetsstyrken i sveis.
X
Utfør implementeringen av anbefalinger for tretthetsforbedring av sveis.
"
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Case study

Oppgave: Egenskapene til sveisede strukturer under syklisk belastning

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

Lærlingene har en oversikt som gir kunnskap om tretthet og innflytelse av hakk og unngåelse av dem. Denne
oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller
spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne kvalifikasjonen.
Utstilling, diskusjon og demonstrasjon
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst.
1. Presentasjon i klasserommet av typiske lasteeksempler for sveiset lasting
2. Moderat diskusjon med praktikanter om fordel og ulempe ved de forskjellige sveisekoblinger og deres
lasting og testing av stress og deformasjon (krymping) og sveisefeil og innflytelse av hakk, sveisefeil og
internasjonale og nasjonale standarder og metoder for forbedring av tretthetskarakteristikker av sveisninger
(nålventer, TIG-dressing, burr sliping, hammering, stressavlastning).
3. Forklar hvordan lasting syklisk endres i tid og hva årsakene til syklisk belastning er.
4. Gi eksempler på hvordan du forbedrer mikrostruktur av sveisede ledd.
5. Demonstrere hvordan mykhetskanter kan redusere tretthet.
VET-leverandøren skal gi klasserom og verksted som er i henhold til sikkerhetsreglene, der det er mulig å
demonstrere forbedringsprosessen for å unngå tretthet forårsaket mangel.

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE
6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

7. EVALUERING (hvis mulig)

4-5 timer.
Max. 15 personer
"for instruktører: datamaskin, projektor og smart / smart styret og prøver av teststykker, bilder og videoer
for praktikanter: datamaskin, internett og smarttelefon

Vurdering er ikke aktuelt fordi det er verksteder som ikke har testutstyr for måling av spenningsverdier
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Oppgave: Egenskapene til sveisede strukturer under syklisk belastning
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)
Syklisk last
Egenskapene til sveisede strukturer ved syklisk belastning. Praktiske forslag til forbedring av mikrostruktur av sveisede ledd. Unngå effekten av
tretthet og hakk. Forslag om å øke utmattelsesegenskapen til sveisede ledd. Presentere TIG dressing.
9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien

Etter å ha sett på videoene eller figurene / bildene, presenterer / demonstrerer på overflaten av filetsveis hvordan tærskelgrensen hvis
tretthetsbelastning er aktiv kunne økes / forbedres:
1) Bruk bildet (Bilde 01) til å identifisere og forklare reduksjon av utmattelsesgrense dersom filetsveis er konveks;
2) Velg riktig prosess for å øke / forbedre tretthetsgrenseverdien (TIG-dressing);
3) Presentere / demonstrere, bruke video (Image 02 MOV) og bilder (Bilde 03), den praktiske bruken av TIG-Dressing på undersiden av filetsveis;
4) Presentere / demonstrere, bruke video (Image 04 MOV) og bilde (Bilde 05), hvordan du bruker TIG-Dressing for å forbedre
tretthetsgrenseverdien på den øvre kanten av kilsveisen.
1) Bruk bildet (Bilde 01) til å identifisere og forklare reduksjon av utmattelsesgrense dersom kilsveis er konveks.
2) Velg riktig prosess for å øke / forbedre tretthetsgrenseverdien (TIG);
3) Present/demonstrate, using video (Image 02 MOV) and pictures (Image 03), the practical usage of TIG-Dressing on the lower edge of the fillet
weld;
4) Present/demonstrate, using video (Image 04 MOV) and picture (Image 05), how to use TIG-Dressing to improve fatigue limit value on the
upper edge of the fillet weld;
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Case study
Oppgave: Egenskapene til sveisede strukturer under syklisk belastning
LØSNING/BEGRUNNELSE
"1. Lasten endres tilfeldig eller harmonisk i tide.
Endringen kan påvirke både graden av belastningsendring (f.eks. Vibrasjonsamplitud) og frekvensen (f.eks. Vibrasjonsfrekvens). "
Levetiden til sveisede konstruksjoner med dynamisk belastning avhenger av utmattningsstyrken til sveisede ledd og strukturelle elementer. Load
fluctuations kan gjentas (svingende) eller støt (høy hastighet). Avhengig av lastingsmodusene skiller vi mellom pulserende og svingende
spenninger.
Tretthetstyrke bestemmes av tretthetstester.
Tretthet påvirkes betydelig av kvaliteten på overflaten, sømdesign, tilstedeværelse av hakseffekter, plutselige endringer i snittet, sveis etc.
2. Prosedyrer for å forbedre tretthetsbegrensning:
-TIG dressing
-flash fjerning
-peening
-spenningsreduksjon
9.3.a Konveksfilé for å redusere tretthetsgrense (bilde)
Convex fillet weld to reduce fatigue limit
9.3.b TIG- for å forbedre tretthetsgrensen; bunnkant av kilsveis (video)
TIG dressing to improve fatigue limit - bottom edge of fillet weld - video
9.3.c TIG- for å forbedre tretthetsgrensen; bunnkant av kilsveis (bilde)
TIG dressing to improve fatigue limit - bottom edge of fillet weld
9.3.d TIG for å forbedre tretthetsgrensen; toppkant av kilsveis (video)
TIG dressing to improve fatigue limit - top edge of fillet weld - video
9.3.e TIG for å forbedre tretthetsgrense; full kilsveis (bilde)
TIG dressing to improve fatigue limit - full fillet weld
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Øveøse: Design av sveiset trykkutstyr
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Enhet
5.1 Fugeutforming ved sveising og lodding
5.2 Utforming av sveisede konstruksjoner med overveiende statisk belastning
5.3 Egenskapene til sveisede konstruksjoner ved dynamisk belastning

E5
5.4 Utforming av sveiset trykk satt utstyr

346/5000
"Bruk sveiseprosessen i henhold til tegningen av sveisetrykkutstyr.
X Bruk rørledningene i henhold til grunnmaterialet og temperaturen.
Sammenlign fordelene og ulempene ved forskjellige sveisedetaljer
på området / produksjon / av trykkutstyr.
Velg de lovlige reglene og sveiseprosessen til sveisede ledd. "
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Øveøse: Design av sveiset trykkutstyr

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

"Lærlingene har en oversikt som arbeider med kunnskap om de spesielle kravene til design
og konstruksjon av strukturelle elementer i dette anvendelsesområdet med hensyn til sveisene.
Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at
ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for
denne kvalifikasjonen. "
"Eksponering, diskusjon, demonstrasjon
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst. "
651/5000
1. Presentasjon av tegninger og virkelige deler som flenser, dyser, skall, etc. i klasserommet
2. Forklar hva som skjer ved felleslasting ved hjelp av trykkutstyr, hvis det er tilgjengelig på VETskolen.
3. Moderat den åpne diskusjonen med praktikanter på den felles lasten ved hjelp av trykkutstyr,
hvis det er tilgjengelig på VET-skolen.
4 timer
max. 20 personer

"For instruktører datamaskin, og smart / smart styret
og prøver av deler av trykkutstyr;
For praktikanter: datamaskin, internett og smarttelefon

NQF nivå: 4
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Oppgave: Design av sveiset trykkutstyr
8. SUMMARY (detailed presentation of the Øvelse/case study)
Design of welded pressure equipment and devices
9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien
9.1 Beskriv trykkbeholdere ved hjelp av instruktør.
9.2 Demonstrer strukturenheter av den illustrerte trykkbeholderen ved hjelp fra instruktøren.
9.3 Forklar og demonstrer typiske rørvinkelsamlinger ved hjelp fra insruktøren:
a) Innstilt rørvinkelfeste
b) Gjennomgående rørvinkelfeste
c) Inngangsrør vinkelfeste

X
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Case study
Oppgave: Design av sveiset trykkutstyr
LØSNING/BEGRUNNELSE
9.1 Trykkbeholderen er en lukket eller låseanordning som ikke er utsatt for direkte oppvarming av forbrenningsprodukter,
kjemiske produkter eller elektrisitet. Det er (eller kan oppstå) trykk som er større enn 0,5 bar i det, og kan påføres til de direkte
tilkoblede (innløp og utløp) flensede eller sveisede rørforbindelser.
"For trykkbeholdere er det et bredt spekter av komplekse påkjenninger:
- Driftstrykk opp til hundrevis av MPa
- det kan inneholde ekstremt giftige, korroderende, skoldende, brannfarlige og eksplosive kostnader
"
Volumet deres kan variere fra noen få liter til flere tusen kubikkmeter.
Sikkerhetsforskrifter, standarder og tekniske retningslinjer regulerer følgende:
produksjon, transformasjon, reparasjon, drift og sikkerhetskrav knyttet til trykkbeholdere
> metoder for å skaffe og betingelser for tildeling av de nødvendige tillatelsene
> Forutsetninger og metode for forskning
> innhold, periode og metode for offisiell kontroll.
9.2
A PRESSURE VESSEL:

9.3 TYPES OF PIPE-ANGLE JOINTS:
a) Set-on pipe-angle
Set-on pipe-angle
b) Set-through pipe-angle
Set-through pipe-angle
c) Set-in pipe-angle
c)Set-in pipe-angle

CU 6
6.3
6.1/6.3
6.1
6.2/6.3/6.5
6.1/6.3/6.5/6.6

Index
e16
e17
e18
e19
e20
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Oppgave: Introduksjon til helse, miljø og sikkerhet under produksjon
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
6.1 Restspenninger og forvrengning

E6

6.2 Verkstedutforming sveisejigger og fixturer

6.3 Helse og sikkerhet
6.4 Måling, kontroll og dokumentasjon under sveising
6.5 Økonomi og Produktivitet

LÆRINGSUTBYTTE

"Analyser hvordan hver risikofaktor er opprettet og velg handlingene
som kan dempe den i et sveiset fabrikasjonsmiljø.
Påfør helse- og sikkerhetsforskrifter med hensyn til sveisefare.
X
Velg kontroller for å redusere risikoen ved sveiseskader.
Bruk sikre arbeidsprosedyrer ved å bruke kravene til helse og sikkerhet.
"

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Introduksjon til helse, miljø og sikkerhet under produksjon

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)

7. EVALUERING (hvis mulig)

Planlegg og gjennomfør HMS-inspeksjon basert på TEST WPS 001-003 eller lignende og lokal
regulering. Har kunnskap om innholdet i rammebestemmelsene for helse og sikkerhet (direktiv
89/391 EEC). Kunne utføre Jobbsikkerhetsanalyse (JSA) på arbeidsoppgaver som er relevante for
sveising.
Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at
ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for
denne kvalifikasjonen. "
"Problembasert læring
Hvis et selskap har WPS-basert sveising, kan denne oppgaven gjøres i en WBL-kontekst. "
1. Del klasserom i arbeidsgrupper
2. Spør elevene å gjøre helse- og sikkerhetsanalyser / inspeksjoner basert på test WPS 001-003
eller lignende og lokal regulering
2.1 Gi HMS-sjekklisten
2.2 Moderat og veilede rapporteringen om funn (avvik og farer)
3 timer
2-4 lærlinger pr gruppe

Relevant prøve WPS. ISO-standarder. Bilder / filmer av forskjellige sveisearbeidsmiljøer. PC /
internett / videoprojektor. Lokale HMS-prosedyrer. Helse- og sikkerhetsrammedirektivet (direktiv
89/391 EEC) https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Introduksjon til helse, miljø og sikkerhet under produksjon
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

"Identifiser farer for personlig indre og ytre miljørisiko ved fabrikasjon under HMS-inspeksjon og rapporter eventuelle
avvik i samsvar med gjeldende forskrifter. Sveisrøyk og støvkontroll er medalje.
Instruktør presenterer relevante gjeldende forskrifter.
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"Hver gruppe skal gjennomføre følgende analyse:
1: Identifiser samsvar mellom gjeldende regelverk og faktisk fabrikasjon.
2: Utfør HMS-kontroll.
3: Rapporter HMS-avvik og farer. "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi
Oppgave: Introduksjon til helse, miljø og sikkerhet under produksjon
LØSNING/BEGRUNNELSE

Innholdetetskal være praktisk og relevant for elevers praksis og egen erfaring. The Øvelse helps students to develop new
knowledge and skills based on their own experience. The assignment is completed and documented in accordance with the
guidelines for health and safety (Directive 89/391 EEC) and national and local HMS regulations.

x

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
6.1 Restspenninger og forvrengning

LÆRINGSUTBYTTE
"Bruk prosedyrer for å minimere forvrengning og stress.
X Bestem hvordan restspenninger kan påvirke oppførselen til en enkel
struktur i drift.

6.2 Verkstedutforming sveisejigger og fixturer
E6

6.3 Helse og sikkerhet

6.4 Måling, kontroll og dokumentasjon under sveising
6.5 Økonomi og Produktivitet
6.6 Reparasjons sveising

Analyser hvordan hver risikofaktor er opprettet og velg handlingene
som kan dempe den i et sveiset fabrikasjonsmiljø.
X
Påfør helse- og sikkerhetsforskrifter med hensyn til sveisefare.
Velg kontroller for å redusere risikoen ved sveiseskader.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Lærlingene skal kunne forstå effekter av stress etter sveising. Praktikantene skal vite om
forskjellige mekanismer for å forhindre eller rette en sveise som har blitt deformert på grunn av
sveising. Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er
mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er
definert for denne kvalifikasjonen.
Simulation and discussion
With a proper web based introduction, this Øvelse can be done in a WBL context.
"1. Be lærlingen å utføre sveis og registrere parametere (for eksempel tid, hastighet og
varmeinngang), ved hjelp av forskjellige materialer (karbonstål og rustfritt stål)
2.Monitor og veileder lærlingen under sveising for helse og sikkerhet bevissthet
3. Be lærlingen å skissere og måle deformasjon etter sveising
4. Moderat diskusjonen om virkningen av stress etter sveising og mekanismer for å hindre dem til
å skje "
2 timer
Individuelle øvelser

Riktig sveiseutstyr, sveisingen skal utføres minst 150 mm minimum.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Innholdet skal være praktisk og relevant for elevers praksis og egen erfaring. Øvelsen hjelper elevene til å utvikle ny
kunnskap basert på egen erfaring og refleksjon.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"1.Velg en 10mm <tallerken med X-ledd og skriv inn følgende parametere: I, U, tidslengde, sveishastighet,
Varminngangsveving.
2. Øvelsene skal utføres på ulike materialegenskaper som karbonstål og rustfritt stål.
3. Klargjør en skisse og måler deformasjonen etter sveising.
4.Kontroller sekvensen passene er sveiset og hvilken side av X-leddet du sveiser for å minimere forvrengningene. Hvis
du sveiser den ene siden av leddet, blir platene sterkt deformert. "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

x

Case studi
Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
LØSNING/BEGRUNNELSE

Oppgaven utføres og dokumenteres i henhold til WPS. Den sømte bør sveise ett lag fra hver side og deretter bytte side. Hvis
elevene ikke gjør dette riktig første gang, bør de veiledes for å utføre øvelsen på riktig måte for andre gang.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid
*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
6.1 Restspenninger og forvrengning
E6 6.2 Verkstedutforming sveisejigger og fixturer
6.3 Helse og sikkerhet
6.4 Måling, kontroll og dokumentasjon under sveising
6.5 Økonomi og Produktivitet
6.6 Reparasjons sveising

LÆRINGSUTBYTTE
"Bruk prosedyrer for å minimere forvrengning og stress.
Bestem hvordan restspenninger kan påvirke oppførselen til en enkel
X
struktur i drift.
"

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Lærlingene skal kunne forstå effekter av stress etter sveising. Lærlingene skal kjenne de
forskjellige mekanismer for å forhindre eller rette en sveise som har blitt deformert på grunn av
sveising. Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er
mulig at ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er
definert for denne kvalifikasjonen.
"Simulering og diskusjon
Med en riktig nettbasert introduksjon kan denne oppgaven gjøres i en WBL-kontekst. "
"1. Spør lærlingene å utføre en kilsveis og registrere parametrene (f.eks. Tid, hastighet og
varmeinngang) ved hjelp av forskjellige materialer (karbonstål og rustfritt stål)
2. Gi lærlingen en skisse for at de skal følge når man påfører varme
3. Spør lærlingen å observere og beskrive hvordan varmen blir brukt
3. Be lærlingen å måle deformasjon etter sveising
4. Moderat diskusjonen om innflytelse og mengde varme som kreves;
2 timer
Individuell øvelse

Riktig sveiseutstyr, sveisingen skal utføres minst 150 mm minimum.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)
The content should be practical and relevant for students practice and their own experience. The Øvelse helps students
to develop new knowledge based on their own experience and reflection. The students need to follow the sketch to
apply heat.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"Sveis en kilsveis og skriv inn følgende parametere": tidslengde, sveishastighet, vevinnsveving. Øvelsene skal utføres på
forskjellige materialegenskaper, som karbonstål og rustfritt stål.
Prøv å bruke varme som vist på skisse og se hva som skjer.
Beskriv hvordan varmen er påført og måler deformasjonen etter sveising.
Nøkkelen til å styre denne øvelsen er å bruke riktig mengde varme.
Lærerens erfaring kan også brukes som veiledning, i dette tilfellet. "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

x

Case studi
Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
LØSNING/BEGRUNNELSE
208/5000
Oppgaven utføres og dokumenteres i henhold til WPS. Løsningen, basert på studentens valg, vil være forskjellig fra form til sak.

Melding deformasjon før og etter varmeforplikning
Hvis sveising utføres på en tykk plate med metode 141 (TIG) SVEOSOMG, vil det3 være mindre deformasjon.
For å få et godt resultat av denne oppgaven anbefales mindre tykkelse og posisjon PF med en halvautomatisk sveisemetode
(131.135.138 og 136)
Mer enn ett pass bør også testes og varme påføres på forskjellige måter.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Oppgave: Planlegg anlegg, sveisejern og inventar
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Enhet
6.1 Restspenninger og forvrengning

E6

Velg type fixtur, jig eller posisjoner som kan brukes til en bestemt sveiset
fabrikasjon.

6.2 Verkstedutforming sveisejigger og fixturer

X

6.3 Helse og sikkerhet

Analyser hvordan hver risikofaktor er opprettet og velg handlingene
som kan dempe den i et sveiset fabrikasjonsmiljø.
X Påfør helse- og sikkerhetsforskrifter med hensyn til sveisefare.
Velg kontroller for å redusere risikoen ved sveiseskader.
Bruk sikre arbeidsprosedyrer ved å bruke kravene til helse og sikkerhet.

6.4 Måling, kontroll og dokumentasjon under sveising
6.5 Økonomi og Produktivitet
6.6 Reparasjons sveising

X Identifiser elementene som omfatter kostnaden for sveiset fabrikasjon.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Planlegg anlegg, sveisejern og inventar

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Planlegg og bruk jigs and fixtures effektivt for sveising med tilfredsstillende kvalitet, i henhold til
standardene. Delta i planlegging og implementering for sikker og effektiv sveising. Denne
oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere
eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne
kvalifikasjonen.
126/5000
Simulering og gruppediskusjon
1. Spør lærlingene å presentere ett eller to praktiske eksempler fra deres produksjonsveiserfaring
ved bruk av jigs or fixtures.
2. Be lærlingene å sveise på 2 bakplater ved hjelp av en av WPS (001-003) gitt
3. Be lærlingene å måle begge platene før og etter sveising
4. Moderat diskusjon om andre løsninger / nye ideer for å forbedre kvalitet og helse og sikkerhet.
3 timer
2-4 lærlingene pr gruppe

Proper welding equipment, the weld shall be performed at a length of minimum 150 mm.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Planlegg anlegg, sveisejern og inventar
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Denne øvelsen hjelper lærlingen til å utvikle ny kunnskap, basert på egen erfaring og refleksjon, og å forstå
forvrengninger under sveising og hvordan de kan forhindre dem. Øvelsen har to deler: sveising og diskusjon. Først bør
lærlingene presentere ett eller to praktiske eksempler fra deres produksjonsveiserfaring ved bruk av jigs or fixtures.
Etter den praktiske delen bør det drøftes om det finnes andre løsninger / nye ideer.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"1. Sveis på 2 bakplater for å stoppe fra deformasjon, i samsvar med en av WPS (001,002 eller 003) gitt.
2. Begge platene skal messes før og etter for å vise resultatet.
3. Presentere og diskutere andre løsninger for å få nye ideer og dele opplevelsen med resten av gruppefakta. Følgende
emner bør tas opp: "" Hva vil være de negative sidene av denne typen foreslåtte løsninger? ""; "" Hva skjer med NDTomfanget ved hjelp av denne løsningen? "" "," "Hva skal jeg gjøre for å forbedre helsemessige forhold?" ". "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

x

Case studi
Oppgave: Planlegg anlegg, sveisejern og inventar
LØSNING/BEGRUNNELSE
"Oppgaven utføres og dokumenteres i henhold til WPS. Løsningen, basert på studentens valg, vil være forskjellig fra sak til sak.
For å sveise på 2 bakplater for å stoppe fra deformasjon, må studentene sveise 2 plater med V-Joint; man bør være låst med
klips og en skal sveises uten forsterkninger som hindrer forvrengning; begge plater må måles før og etter for å vise resultatet;
plater skal sveises i samsvar med en av WPS (001,002 eller 003) .
"

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Tests Used for The Quality Control of Welded Joints
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet

6.1 Restspenninger og forvrengning

LÆRINGSUTBYTTE
"Bruk prosedyrer for å minimere forvrengning og stress.
Bestem hvordan restspenninger kan påvirke oppførselen til en enkel
X
struktur i drift.
"

6.2 Verkstedutforming sveisejigger og fixturer
E6 6.3 Helse og sikkerhet

X Bruk sikre arbeidsprosedyrer ved å bruke kravene til helse og sikkerhet

6.4 Måling, kontroll og dokumentasjon under sveising
6.5 Økonomi og Produktivitet

X Identifiser elementene som omfatter kostnaden for sveiset fabrikasjon.

6.6 Reparasjons sveising

X Angi de vanligste kravene til prosedyrer for sveising av reparasjon.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Lærlingene skal kunne forstå effekter av stress etter sveising. Lærlingene skal vite om forskjellige
mekanismer for å forhindre eller rette en sveise som har blitt deformert på grunn av sveising.
Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at
ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for
denne kvalifikasjonen.
simulering
Med en riktig nettbasert introduksjon kan denne oppgaven gjøres i en WBL-kontekst.
1. Be lærlingene å utføre sveis og registrere parametrene (f.eks. Tid, hastighet og varmeinngang)
ved hjelp av forskjellige materialer (karbonstål og rustfritt stål)
2.Monitor og veileder lærlingene under sveising for helse og sikkerhet bevissthet
3. Be lærlingene å skissere og måle deformasjon etter sveising
4. Be elevene å bruke forskjellige vinkler og beskrive effekten på tid og produksjonskostnader
5. Spør elevene å utgrave 50% av den innledende veggtykkelsen i sveisen og utfør en reparasjon.
8 timer
Individuell oppgave

Riktig sveiseutstyr, sveisingen skal utføres minst 150 mm minimum.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

The content should be practical and relevant for students practice and their own experience. The Øvelse helps students
to develop new knowledge based on their own experience and reflection.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"1. Sveis en V-ledd 10mm <og skriv inn følgende parametere: I, U, tidslengde, sveishastighet, Varmekraftveving.
2. Øvelsene skal utføres på ulike materialegenskaper som karbonstål og rustfritt stål.
3. Klargjør en skisse og måler deformasjonen etter sveising.
4. Bruk forskjellige fellesvinkler og beskriv hvor mye tid og produksjonskostnader som påvirkes av ulike fellesvinkler.
5. Grav 50% av den innledende veggtykkelsen i sveisen og utfør en reparasjon. "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi
Oppgave: Restbelastninger og forvrengning
LØSNING/BEGRUNNELSE

Oppgaven utføres og dokumenteres i henhold til WPS. Løsningen, basert på praktikantens valg, vil variere fra tilfelle til sak.
Praktikanten skal være spesielt oppmerksom på de forvrengningene som oppstår etter at reparasjonen er utført.
Forvrengningen skal måles etter 1. sveis og etter reparasjon. De bør også vurdere om det er muligheter for å forhindre eller
redusere forvrengninger, siden denne sveisen ikke er mulig å justere ved sveising på forskjellige sider. Det er viktig at denne
sveisen utføres som en ensidig sveising.

CU 7
7.1/7.2/6.4/8.2

Index
e21

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse
Case studi

Opplæringspakke

X

Oppgave: Parametersjekk under sveising
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X
X
X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

LÆRINGSUTBYTTE

Enhet
6.1 Restspenninger og forvrengning
6.2 Verkstedutforming sveisejigger og fixturer
6.3 Helse og sikkerhet
E6

6.4 Måling, kontroll og dokumentasjon under sveising
6.5 Økonomi og Produktivitet
6.6 Reparasjons sveising
7.1 Innføring i kvalitetssikring ved sveise produksjon

E7
7.2 Kvalitetskontroll under produksjon
E8 8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier
8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

X

Utfør implementeringen av kravene til kalibrering, validering og
overvåking av sveisoperasjoner

X Bruk kvalitetskontrollprosedyrer og instruksjoner i sveisetilvirkning.
X Angi formålet med WPS og sveisingskvalifikasjon, og pek på de vanligste
X "Angi typer av sveisefeil og sammenligne hvordan akseptkriterier blir

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

X

Case studi

Oppgave: Parametersjekk under sveising

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER
4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Forstå og kunne utføre kvalitetskontroll av sveising utført i samsvar med en WPS. Denne
oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere
eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne
kvalifikasjonen.
Problembasert læring
Denne øvelsen kan gjøres i klasserommet eller i en WBL-kontekst, men i senere tilfelle vil det
kreve en nettbasert introduksjon.
"1. Del klasseromet i arbeidsgrupper
2. Gi prøver til lærlingene for å sjekke kvaliteten ved hjelp av TEST WPS 001, TEST WPS 002 og
TEST WPS 003 eller lignende "
4 timer
2-4 lærlinger pr gruppe

Relevant prøve WPS. Clamp-amp-meter, stoppeklokke, målebånd, vernierkaliper,
temperaturmåler, ISO-standarder for sveising. Bilder / filmer av forskjellige sveisearbeidsmiljøer.
PC / internett / videoprojektor.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

Opplæringspakke

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Parametersjekk under sveising
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Utfør en inspeksjon for å kontrollere etterlevelse av pWPS 002. Lærlingene skal også kunne rapportere eventuelle
brudd på WPS.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"Alle grupper skal gjennomføre følgende analyse:
1. Identifiser samsvar mellom sveising utført og WPS
2. Utfør parameterkontroll av sveising og sammenlign med relevant WPS
3. Analyser resultater og beskriv korreksjoner.
Utfør en parameterkontroll til en gitt WPS for å bekrefte samsvar med WPS for det aktuelle arbeidet:
• Kontroller alle dimensjoner (felles vinkel, rotøråpning, rotnese, veggtykkelse, diameter) på prøvestykket.
• Kontroller parametere i WPS for overensstemmelse mellom fabrikasjon mot WPS, forvarme, interpass tmp, amp, Volt,
varmeinngang.
"

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

Opplæringspakke

Case studi
Oppgave: Parametersjekk under sveising
LØSNING/BEGRUNNELSE

Lærlingen skal utføre en egenevaluering og rapportere eventuelle avvik som er oppdaget under inspeksjon. Dette vil være
forskjellig fra sak til sak.

X

CU 8
8.2/8.3
8.3
8.1

Index
e22
e23
e24

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Visual inspection
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet

LEARNING OUTCOMES

8.1 Destruktiv testing av materialer og sveiseforbindelser

8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier
E8

8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

"Angi type sveisefeil og sammenligne hvordan akseptkriterier blir brukt
X på dem.
Identifiser betydningen av de vanligste sveisefeilene i forhold til deres
størrelse, plassering og morfologi, som angitt på akseptstandarder. "
"Identifiser de vanligste sveisefeilene, oppsummere årsaker og
X unngåelse
Oppgi de vanligste prinsippene for NDT-tolkning.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Visuell inspeksjon

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Øvelsen hjelper lærlinger til å utvikle kunnskap om mangler og akseptkriterier for sveisede ledd.
Denne oppgaven omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at
ytterligere eller spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for
denne kvalifikasjonen.

Eksponering og problembasert læring
1. Innfør ISO 6520- og ISO 5817-standardene til lærlingene
2. Del klasserommet i grupper
3. Be lærlingene å utføre visuell inspeksjon av sveiser som utfører fra TEST WPS 001, TEST WPS
002 og TEST WPS 003 eller lignende
4 timer
2-4 studenter pr gruppe

Relevant utvalg WPS`s. ISO-standarder. Bilder / filmer med forskjellige sveisefeil. PC / internett /
videoprojektor. Rapportmal. Lommelykt og inspeksjon speil, visuell inspeksjon øvelse.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: visuell inspeksjon
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

"Utfør en kontroll av overholdelse av WPS, og bruk relevant utstyr og standarder for denne jobben.
• Lærlingene kjenner de relevante standarder for visuell inspeksjon av sveiser
• Lærlingene må kunne identifisere forskjellige typer sveisefeil i henhold til ISO 6520
• Trainee må også kunne utføre visuell inspeksjon av sveisene i henhold til gjeldende krav.
• Rapporter feil i samsvar med relevante akseptkriterier i henhold til ISO 5817.
"

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"Etter at instruktørene har presentert seg på ISO 6520- og ISO 5817-standardens omfang og innhold, start testen WPS
001, TEST WPS 002 og TEST WPS 003 eller lignende og visuell inspeksjonsøvelse:
1. Utfør visuell inspeksjon av sveiser preformert på ovenstående WPS eller lignende
2. Rapporter avvik fra relevante spesifikasjoner.
"

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

x

Case studi
Oppgave: visuell inspeksjon
SOLUTION /REASONING

Oppgaven utføres og dokumenteres i henhold til WPS. Hvis treneren ønsker, kan denne øvelsen slås sammen med øvelse 1

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Fargepennekontroll
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
X E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid

X

*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet

LEARNING OUTCOMES

8.1 Destruktiv testing av materialer og sveiseforbindelser
8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier

Identifiser betydningen av de vanligste sveisefeilene i forhold til deres
X størrelse, plassering og morfologi, som angitt på akseptstandarder.

8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

"Oppgi de vanligste fordelene og ulempene ved NDT-metodene når de
brukes på sveisede fabrikker.
X
Husk hvilken NDT-metode som er mest egnet for gjenkjenning av hver
ufullkommenhet. "

E8

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Fargepennekontroll

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE

6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

"Lærlingene må kjenne til de forskjellige NDT-metodene som brukes, og kjenne deres bruk og
begrensninger.
Lærlingene må kjenne utdanning og sertifiseringsforskrifter for NDT-personell. Denne oppgaven
omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller
spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne
kvalifikasjonen.
Eksponering og problembasert læring
1. Gi en forklaring om Fargepennen NDT-metoden og sammenlign den med MPI (magnetisk
partisk inspeksjon)
2. Present / bruk teststykker med feil (anbefales i rustfritt stål)
3. Gi fargestiften på fargestiften
4. Be lærlingen å bruke sprøyten i henhold til brukerinformasjon
5. Spør lærlingene til å analysere teststykkene før og etter påføring av fargespray spray
6. Moderat diskusjonen om funnene (anbefalt sammenlikning med standarder) "
4 timer
2 lærlinger pr gruppe

Relevant utvalg WPS`s. ISO-standarder. Bilder / filmer av forskjellige sveisearbeidsmiljøer. PC /
internett / videoprojektor. Fargestoffpennevæske, renere og utvikler.

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Fargepennekontroll
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

Innholdet skal være praktisk og relevant for lærlingens praksis og egen erfaring. Øvelsen hjelper lærlinger å utvikle ny
kunnskap basert på egen erfaring.

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"Etter instruktørens forklaring om NDT-metoder:
1. Klargjør prøvestykket for inspeksjon (fjern sprut og rengjør overflaten)
2. Påfør penetreringsmiddel og la på i 15 minutter
3. Påfør reneren på en fille og rengjør motstandsgeneratoren
4. Påfør en utvikler og la i 10 minutter (nødvendig observasjon under utvikling)
5. Evaluer utfallet av penetrantprøven i henhold til ISO 6520 og ISO 5817 nivå B "

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

Case studi
Oppgave: Fargepennekontroll
SOLUTION /REASONING

Oppgaven utføres og dokumenteres i henhold til forskjellige NDT-metoder og deres begrensninger.

x

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

X

Oppgave: Analyse av strekkprøvediagram av stålet
Kompetanseenhet
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

INNTRODUKSJON TIL SVEISETEKNOLOGI OG KRAFTKILDER
SVEISE OG SKJÆRE-PROSESSER
INNFØRING TIL METALLISKE MATERIALER
MATERIALER, DERES SVEISBARHET OG ANVENDELSE AV STRUKTUR OG HØYLEGERT STÅL
KONSTRUKSJON OG DESIGN
GENERELLE PRINSIPPER FOR KVALITETSSTYRING
KVALITETSSIKKERHET / KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
METODER FOR KVALITETSKONTROLL AV SVEISEDE ARBEIDER
Praktisk arbeid
*Alle enheter må være dekket av case studiet

Enhet
8.1 Destruktiv testing av materialer og sveiseforbindelser
E8

8.2 Sveisefeil og godkjennelseskriterier
8.3 Ikke - destruktiv testing (NDT)

LEARNING OUTCOMES
Sammenlign destruktive test, peker ut de felles målene og
x
begrensningene av dataene som er generert

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi

Oppgave: Analyse av strekkprøvediagram av stålet

1. MÅL

2. LÆRINGSMETODER

3. INSTRUKSJONER

4. LENGDE
5. GRUPPENS STØRRELSE
6. RESSURSER (identifisering og
vedlegg)
7. EVALUERING (hvis mulig)

Identifiser på et strektestdiagram de mekaniske egenskapene til et stål. Denne oppgaven
omhandler utvikling av generell kunnskap relatert til emnet. Det er mulig at ytterligere eller
spesialisert opplæring kan kreves utover minimumskravene som er definert for denne
kvalifikasjonen.
Eksponering, gruppediskusjon og forespørselbasert læring
"1. Forklar og begrunn bruk av destruktiv test, inkludert dens egenskaper og anvendelsesområder
2. Oppgi hovedtyper av destruktiv test
2.1 Maskiner og apparater for testing
2.2 Probes Egenskaper
3. Send inn en studieprøve
3.1 Spør elevene å gjøre visuell analyse av prøven
4. Vis spenningsdiagrammet som fokuserer inn
4.1 Parametere som er representert i diagrammet
4.2 Karakteristiske poeng
5.) I lys av diagrammet, spør elevene å identifisere typen materiale (skjøre, duktile) og forklare
dens egenskaper
1 Time
15 Personer
Prøver av forskjellige testresultater - Trekeltestdiagram
"Deltakelse i gruppemøter.
Demonstrasjon av oppnådd kunnskap
"

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist

OPPLÆRINGSPAKKE

Øvelse
Case studi

Oppgave: Analyse av strekkprøvediagram av stålet
8. SAMMENDRAG (detaljert presentasjon av øvelsen / casestudien)

"Rettferdiggjør bruk av destruktiv test
Oppgi hovedtyper av destruktiv test
Send inn en studieprøve
Forklar hvordan testen er brukt i de viste prøvene "

9. INSTRUKSJONER (trinn og oppgaver som er nødvendige for å utføre øvelsen / casestudien)

"På grunn av resultatene av to strekkprøver utført på prøveprøver av forskjellige materialer, blir grafene vist av
treneren din oppnådd.
Tilordne hver prøve til diagrammet ditt og forklar kortets egenskaper.

X

NQF nivå:
EQF nivå: 4

Kvalifikasjon: Europeisk Sveise spesialist
Øvelse

OPPLÆRINGSPAKKE

X

Case studi
Oppgave: Analyse av strekkprøvediagram av stålet
LØSNING/BEGRUNNELSE

"Løsning:
Det første prøven (øverst til venstre) tilsvarer et noe duktilt materiale, sannsynligvis lavlegert stål. Den har en liten plastisk
deformasjon, med en viss grad av tetthet. Grafisk 1
Den andre prøven (øverst til høyre) tilsvarer et mye mer duktilt materiale, sannsynligvis en aluminiumslegering. Grafisk 2
For hver grafisk oppsummeringsavkastningsspenning, ultimativ stress, Elasticitetsmodul (Young modulus), forlengelse ...
Merk:
På metallurgiområdet forstås det at duktilt metall er en som gjennomgår store deformasjoner før den blir ødelagt, og er
motsatt av det skjøre metallet som bryter uten nesten deformasjon.

