Eksamen
LIM3102 Limtreproduksjonsfaget

Nynorsk/Bokmål

30.11.2018

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå opent Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.
Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemiddel til eksamen er det
ikkje tillate å kommunisere med andre (dvs. samskriving, chat eller
andre moglegheiter for å utveksle informasjon med andre).

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og
annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett,
skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Eksamen

Informasjon om
oppgåva

Dersom du meiner at det manglar opplysningar for å løyse
eksamensoppgåva, eller at det er feil ved oppgåva, skal du sjølv
velje og beskrive dine eigne føresetnader og eventuelt kva feila
består i. Sensor skal ta omsyn til dette ved vurderinga og
fastsetjinga av karakteren. Sjå meir informasjon bakarst i
eksamenssettet om «Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn
på høy kompetanse i lærefaget».

Informasjon om
vurderinga

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55:
”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte
praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla
som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som
praksiskandidaten/lærlingen tek sikte
på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”
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Situasjonsbeskriving
Du jobbar i ei limtrebedrift som produserer ulike typar limtre.

Oppgåve
1. Beskriv eit av produkta til limtreprodusenten. Ver konkret.
2. Beskriv produktkrava til produktet du har valt.
3. Beskriv produksjonsgangen for produktet du har valt, frå råvare til ferdig produkt.
4. Lag ei skjemaoppstilling over dei bearbeidingsmaskinene produktet går gjennom i
produksjonen, og i kva rekkjefølgje.
5. Beskriv korleis du betener fingerskøyteanlegg og kontrollerer fingergeometri og liming.
6. Beskriv korleis du utfører dagleg ettersyn av maskiner og utstyr.
7. Beskriv korleis du vil ta vare på HMS (helse, miljø og sikkerheit) i produksjonen.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre
verktøy som kan brukes til kommunikasjon.
Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemidler til eksamen er det
viktig å kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med
andre (dvs. samskriving, chat eller andre muligheter for å utveksle
informasjon med andre).

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en
slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Eksamen

Informasjon om
oppgaven

Dersom du mener at det mangler opplysninger for å løse
eksamensoppgaven, eller at det er feil ved den, skal du selv velge
og beskrive dine egne forutsetninger og eventuelt hva feilene består
i. Sensor skal ta hensyn til dette ved vurderingen og fastsettingen av
karakteren. Se mer informasjon bakerst i eksamenssettet om
«Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn på høy kompetanse
i lærefaget».

Informasjon om
vurderingen

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55:
”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte
praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla
som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som
praksiskandidaten/lærlingen tek sikte
på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”
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Situasjonsbeskrivelse
Du jobber i en limtrebedrift som produserer ulike typer limtre.

Oppgave
1. Beskriv et av produktene til limtreprodusenten. Vær konkret.
2. Beskriv produktkravene til produktet du har valgt.
3. Beskriv produksjonsgangen for produktet du har valgt, fra råvare til ferdig produkt.
4. Lag en skjemaoppstilling over hvilke bearbeidingsmaskiner produktet går gjennom i
produksjonen, og i hvilken rekkefølge.
5. Beskriv hvordan du betjener fingerskjøteanlegg og kontrollerer fingergeometri og
liming.
6. Beskriv hvordan du utfører daglig ettersyn av maskiner og utstyr.
7. Beskriv hvordan du vil ta vare på HMS (helse, miljø og sikkerhet) i produksjonen.
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Kjennetegn på høy kompetanse i limtreproduksjonsfaget

Dimensjoner i
kompetansen

Innenfor rammen av de utfordringer oppgavene gir, viser
kandidaten evne til å
planlegge, dokumentere planlegging, gjennomføre, dokumentere
gjennomføring, vurdere og dokumentere vurdering av

Kvalitetsutvikling
som arbeidsprosess







Arbeidsoppgaver

mottak og kontroll og lagring av råmaterialer/materialer
skjøting og høvling av lameller
sammenliming av lameller
bearbeiding av overflaten på limtreprodukter
daglig ettersyn på maskiner og utstyr

ved produksjon av konstruksjoner og komponenter av limtre som i dag
inngår i for eksempel bygg, bruer, høyspentmaster, innredninger, møbler,
trapper og vinduer
med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor

Eksamen





lesing
muntlighet
skriftlighet





kommunikasjon med kollegaer og ulike andre samarbeidspartnere
diskusjon og vurdering av faglige løsninger og arbeidsprosesser
samhandling på arbeidsplassen






regning
beregning av materialbehov, produktmålsetting, produksjonstid og
pris
utregning av lengder, vinkler, arealer, volum og mengder
måling



digitale verktøy







produkter
produktkrav
produktbeskrivelser
utvikling av miljøvennlige produkter
produksjonstekniske spesifikasjoner








materialer
råstoffkvalitet
egenskaper og bruk av materialer som inngår i produksjonen
deler og komponenter som inngår i produksjonen
limtyper
faktorer som påvirker limingskvaliteten













bearbeiding av limingsflate
fingerskjøting
limingsmetoder
påføring av lim
påføringsmengde
blandeforhold for ulike limtyper
presstrykk
presstid for ulike produkter
pressing og herding
kontroll av fingergeometri og liming
testing av prøvestykker for bestemmelse av ulike egenskaper
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testing av fingerskjøtprøver
høvling og bearbeiding av limingsflater
stille inn limeanlegg
lagring, behandling, emballering og ekspedering av ulike typer
produkter








maskiner og utstyr
maskinmanualer
behov for vedlikehold av skjærende verktøy
skifte og innstilling av verktøy til kapping og bearbeiding
betjening av fingerskjøteanlegg
betjening av limpresse















helse, miljø og sikkerhet
gode arbeidsvaner
ergonomiske prinsipper
håndtering av avfall og kildesortering










regelverk
standarder
spesifikasjoner
krav
tegning
beskrivelser
arbeidsbeskrivelser
faglitteratur




fagets historie og plass i samfunnet
innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder
kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

internkontroll
kvalitetsutviklingssystem
kvalitetssikring
kvalitetskontroll
registrering
systematisering
rapportering av avvik
rapportering av kontrollprøver

LIM3102

Side 10 av 12

Tom side
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Schweigaards gate 15
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO
Telefon 23 30 12 00
utdanningsdirektoratet.no

