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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

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 utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg

1 Flytskjema, side 6
2 Sikkerhetsdatablad, side 7-11

Vedlegg som skal
leverast inn

Ingen

Informasjon om
vurderinga

I denne oppgåva vil det bli lagt særleg vekt på graden av
måloppnåing i desse kompetansemåla:
Eksamenskandidaten skal kunne







Eksamen

bruke tekniske flytskjemaer, blokkskjemaer over kjemiske
produksjonsprosesser
forklare en prosess med materialflyt, utstyr og
reguleringer ut fra tekniske flytskjemaer (P&ID)
bruke aktuelle datablad og foreta risikovurdering i
forbindelse med planlegging og utførelse av drifts- og
vedlikeholdsoppgaver
arbeide i tråd med gjeldende regelverk for internkontroll
og kvalitetssikring
bruke fysiske oppslagsverk i arbeidet

Side 2 av 12

Oppgåve 1
a) Du er tilsett som prosessoperatør i eit vassreinsingsanlegg (vedlegg 1), som
leverer drikkevatn til byen. Du har fått i oppdrag å lære opp ein nytilsett. Forklar
prosessgangen og føremålet med dei enkelte einingane, med særleg vekt på
tremediafilteret, kolfilteret, spylebassenget og fordrøyningsbassenget.
b) Anlegget må ha rutinar for vedlikehald og reingjering. Forklar korleis rutinar for
vedlikehald og reingjering av vassreinsingsanlegget skal gjennomførast. Under
reingjeringsprosessen blir det nytta ein separasjonsmetode. Gjer greie for denne
metoden.
c) Gjer greie for dei enkelte kjemikalia som blir tilsette, og forklar kva føremål dei
har. Kva slags informasjon finn vi i HMS-datablad i stoffkartoteket til bedrifta
(vedlegg 2)?
d) Kva for målingar gjer ein av drikkevatnet for å kunne bestemme vasskvaliteten?
e) Forklar oppbygging og verkemåte til sentrifugalpumpa mellom kolfilter og
reintvassbassenget. Gjer greie for kapasitet, karakteristikk og
implosjonsfenomenet.

Oppgåve 2
Ta utgangspunkt i sentrale føresegner i regelverket som regulerer krav til HMS,
internkontroll og kvalitetssikring.
a) Kva står SJA for, og i kva for tilfelle dette skal nyttast?
b) Når må ein skrive ein RUH-rapport (Rapport om Uønskt Hending)? Kva er
føremålet med å skrive ein slik rapport?
c) Kven har ansvaret for å lage og oppdatere handlingsplanar for HMS, og kor ofte
skal dette gjerast?
d) Kva seier lovverket om krava til om ei bedrift skal ha AMU eller ikkje?
e) Kva for oppgåver har AMU i ei bedrift?
f) Kva er meint med nødstraum og nødluft?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

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 utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

1 Flytskjema, side 6
2 Sikkerhetsdatablad, side 7-11

Vedlegg som skal
leveres inn

Ingen

Informasjon om
vurderingen

I denne oppgaven vil grad av måloppnåelse i følgende
kompetansemål bli særlig vektlagt:
Eksamenskandidaten skal kunne







Eksamen

bruke tekniske flytskjemaer, blokkskjemaer over kjemiske
produksjonsprosesser
forklare en prosess med materialflyt, utstyr og
reguleringer ut fra tekniske flytskjemaer (P&ID)
bruke aktuelle datablad og foreta risikovurdering i
forbindelse med planlegging og utførelse av drifts- og
vedlikeholdsoppgaver
arbeide i tråd med gjeldende regelverk for internkontroll
og kvalitetssikring
bruke fysiske oppslagsverk i arbeidet
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Oppgave 1
a) Du er ansatt som prosessoperatør i et vannrenseanlegg (vedlegg 1), som leverer
drikkevann til byen. Du har fått i oppdrag å lære opp en nyansatt. Forklar
prosessgangen og de enkelte enheters hensikt, med særlig vekt på
tremediafilteret, kullfilteret, spylebassenget og fordrøyningsbassenget.
b) Anlegget må vedlikeholdes/rengjøres rutinemessig. Forklar hvordan rutinemessig
vedlikehold og rengjøring av vannrenseanlegget gjennomføres. Under
rengjøringsprosessen benyttes en separasjonsmetode. Gjør rede for denne
metoden.
c) Gjør rede for de enkelte kjemikalier som tilsettes, og forklar hvilken hensikt de
har. Hva slags informasjon finner vi i HMS-datablader i bedriftens stoffkartotek
(vedlegg 2)?
d) Hvilke målinger foretas av drikkevannet for å kunne bestemme vannkvaliteten?
e) Forklar oppbygging og virkemåte til sentrifugalpumpa mellom kullfilter og
rentvannsbassenget. Gjør rede for kapasitet, karakteristikk og
implosjonsfenomenet.

Oppgave 2
Ta utgangspunkt i sentrale bestemmelser i regelverket som regulerer krav til HMS,
internkontroll og kvalitetssikring.
a) Hva SJA står for, og i hvilke tilfeller dette skal benyttes?
b) Når må det skrives en RUH-rapport (Rapport om Uønsket Hendelse)? Hvilken
hensikt har det å skrive en slik rapport?
c) Hvem har ansvaret for å lage og oppdatere handlingsplaner for HMS, og hvor ofte
skal dette gjøres?
d) Hva sier lovverket om kravene til om en bedrift skal ha AMU eller ikke?
e) Hvilke oppgaver har AMU i en bedrift?
f) Hva menes med nødstrøm og nødluft?
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Vedlegg 1 - Flytskjema

Eksamen

Side 6 av 12

Vedlegg 2 - Sikkerhetsdatablad
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