Velkommen
tilbake til
Rogaland Kranskole

Uke 15 ‐ 20

Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved
Rogaland Kranskole
Uke 15 ‐ 20
Kurs uke Kursaktivitet
15. uke

G11 Kontrollør

16. uke

G11 Kontrollør / praksis / forberedelser delprøve 3

17. uke

Hydraulikk

18. uke

Praksis / NDT / forberedelser delprøve

19. uke

Studieur til Tyskland sammen med representant fra Liebherr

20. uke

Delprøve 3 – Rigging, samt repetisjon praksis

15 UKE:
Hele uken:
Den første uken kjøres G11 kontrollørkurs.

Formål med opplæringen:
Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som
ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G11
Løfteredskap.
Etter endt kurs og bestått teoretisk og praktisk prøve, og dokumentert
tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerne etter søknad til et anerkjent
landsdekkende register, få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det
er gjennomført og bestått prøve på.

16 UKE:

Dag 1 og 2:
Mandag denne uken er siste dag med undervisning på G11.
Tirsdag gjennomføres de praktiske delprøvene på dette kurset.

Dag 3, 4 og 5:
I siste uken dere er hos denne gang skal dere gjennomføre delprøve 3 i
læreløpet deres. Denne prøven forkuserer for det meste på bruk av
riggerutstyr og vi starter derfor med repetisjon på rigging etter endt G11
kontrollørkurs.

Flere av dere har kanskje ikke operert mobilkran siden dere var her for over
et år siden. Repetisjon / oppfrisking på mobilkran‐praksis vil derfor også være
aktuelt disse dagene.

Uke 17
Hele uken:
Hydraulikkurs
Agenda:
Deltakerne skal etter kurset inneha kvalifikasjoner som minimum tilsvarer
kravene i CETOP RE‐2004,1 (basic level)
som har følgende minimumskrav :
Kandidaten skal kunne utføre operasjoner som har etablerte prosedyrer
så som fast periodisk vedlikehold inkl. olje og filterskift, stille enklere
tilstandsdiagnoser,samt å kunne gjenkjenne og typebestemme alle
hovedkomponenter i et hydraulisk anlegg.
Et utdrag av hovedtemaene :
- Løre å følge etablerte prosedyrer.
- HMS , viktigheten av å følge alle sikkerhetsprosedyrer og kjenne
faremomentene.
- Bruk av riktig verktøy og testutstyr.
- Kunne utforme en enkel rapport om driftsforstyrrelser.
- Forstå betydningen av renslighet når en arbeider med hydrauliske
systemer.
- Kunne lese et hydraulisk symboldiagram og ut fra dette kunne beskrive
funksjon og påvise justerings og målepunkter.
- Kunne beregne og dimensjonere et enkelt hydraulisk system osv.
- Kurset vil bestå av nesten bare klasseromsundervisning.
- Siste dag avholdes en avsluttende teoretisk prøve.
- Det kreves minst 65% riktige svar for å få karakteren Bestått.

18 UKE:

Dag 1 og 2:
De to første dagene denne uken fortsetter dere med repetisjon / trening i
riggen samt mobilkran ‐ praksis.
Dag 3 og 4:
Disse dagene får vi besøk fra et firma som heter EnerMech. En representant
fra de skal gi dere en innføring i NDT = Non Destructive Testing (Ikke
Ødeleggende Prøving).

Tema:
• Teoretisk gjennomgang av de
forskjellige NDT
prøvingsmetoder
• Praktisk gjennomgang av
prøvemetodene:
‐ Magnetpulverinspeksjon(MPI)
‐ Penetrant inspeksjon(PT)
‐ Virvelstrømprøving (Eddy Currant)

Prøvingen kan ha som mål å kartlegge kvaliteten av materialer og
sammenføyninger av disse (sveising) i fremstillingsfasen frem mot en ferdig
bygget oljeplattform, bro, løftekran eller andre konstruksjoner.

Dag 5:
Siste forberedelser til delprøven som skal gjennomføres siste uken.

19 UKE:
Tur til Tyskland
Da var tiden kommet til den positivt omtalte studieturen til Liebherr´s fabrikker i
Tyskland. Først går turen til Rostock hvor det produseres havne‐/ verft kraner,
offshorekraner og mindre beltekraner. Videre går turen til Biberach hvor det produseres
svingkranser. Til slutt går turen til Ehingen hvor det vil bli omvisning på
mobilkranfabrikken. Mulig at vi her får prøvekjørt virkelig store kraner! Mer detaljert
program for turen kommer nærmere avreise.
Husk at dere er representanter for skolen og for bedriftene dere har kontrakt med. Det
forventes at dere møter opp til avtalte tider og følger de anvisninger som blir gitt. Vi er
sikre på at vi sammen får en interessant og lærerik tur, med litt jobb og litt fritid.

20 UKE:

Delprøve nr. 3 – Rigging
Mer informasjon om / rundt delprøve 3 vil komme når vi nærmer oss siste
uken.
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