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Námsáætlun Vor 20221
Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Sævar Páll Stefánsson Sk.st. SPS

Áfangalising:
í pessum áfanga læra nemendur hvernig orkan íeldsneytinu breytist m.a. í hreyfìorku og varmaorku
og hvemig hún nftist til aö knÍja skipiö áfram. Fariö verður yfirgrunnþættigufukatla og eimframleiÕslu
Nemendur læra að útleiða formúlur sem koma fyrir í námsefninu, útskfra gildi breytnanna í

formúlunum og beita þeim á viðeigandi hátt viö lausn verkefna. Farið í útreikninga á dælukerfum.

Markmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

umbreytingu á orku við notkun brunavélar, varmajöfnuð og n¡itingu orku
niftingu orku í brunavélum og nftingu orku viö að knfja skip áfram
mótsstöÕu skipa ísjó og olíunotkun
sveigju skipsskrúfu, skrikun hen na r, skrúfu línuriti, afkastalín uriti
neöra og efra varmagildi olíu og aöferðum viÖ mælingu varmagildis
fullkomnum bruna og orsökum ófullkomins bruna
fræðilegri loftþörf, loftaukatölu og raunverulegri loftþörf brunavéla og katla
notkun eims viô aflfærslu, notkun á eimtöflum, myndunarvarma og nlftni ketils
mismuni á vatnsrörakatli og reykrörakatli
aflþörf dælukerfa
kennilínu miðfl óttaaflsdælu

Leikniviðmið

È.

Nemandi skal hafa öÖlast leikni íað:. reikna varmagildi eldsneytis út frá efnasamsetningu þess. lesa út úr eimtöflum. lesa út úr h{ linuriti

Hæfniviðmið

Nemandiskalgeta hagnitt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sértil aö. gera varmajöfnuð ñ7rir vélkerfi. finna leiöir til olíusparnaöar um borð í skipum. setja fram útreikninga á skipulegan og snyrtilegan hátt. gera varmajöfnuö f,7rir Dieselvél og ketil

Námsgögn:
Allt námsefni er á námsvef Moodle
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Aætlun um rferð rirl n

) 
Vetrarfr¡ 3-4 mas

Námsmat inámsmats

krefur.

øSot LZ
Dag

Und¡rr¡tun kennara

Heimavinna/verkefni Vægi
námsmatsþátta

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Tímabil
(vikunúmer/lotunúmer

N¡ædleverkefni 1 (2%)

Re¡knuó dæm¡
Lesa kafla 1, dæmi kafli 1Kafli 'l , eldsneytiVika 2-3

Dæmi úr kafla 2 N¡ædleverkefn¡2 (2%)

[¡ædleverkefn¡ 3 (2%)

Reiknuö dæmi

Kafli 2 BruniVika 3-6

Heimaverkefni 1 (10%)

Mædleverkefni 4 (2%)

Kaflapróf 1 (10%)

Reiknuð dæmi

Dæmi úr kafla 3Kafli 3, NftniVika 7-8

Mædleverkefn¡ 5 2%)

lVædleverkefni 6 (29o)

Re¡knuö dæmi

D¿emi úr kafla 4Vika 9.-1 2 Kafli 4, Katlar

Kaflapróf 2 (10%)

Mædleverkefni 7 (2%)

Reiknuö dæmi

Dæmi úr kafla 5Kafli 5, Skrúfan og skipiöVika l3-14

PáskafríVika 15
He¡madæmi 2 (10%)

Mædleverkefni 8 (2%)

Reiknuó dæm¡

Dæmi úr kafla 6Vika 16-17 Kafli 6, Dælur

Klála öll dæmi ef eitthvaÕ er
eftir

Kaflapróf 3 (10%)

Re¡knuö dæmi

Skiláv¡nnubok(34%)

Uppriflun og frágangurVika 18-19

tr Lokapróf/val¡ö lokapróf tr LokaverkefniE SímatMatsform:

VægiNámsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar

1Oo/oKaflapróf 1 Kaflapróf í viku 8

1Oo/oKaflapróf 2 Kaflapróf íviku 14

1Oo/oKaflapróf viku 19Kaflapróf 3

2Oo/o2 heimadæmi, hvert um s¡g 10%Heimadæmi
160/o8 moodleverkefni 2o/o hvertMoodleverkefni
34o/oReiknuö dæmi úr tímumVinnubók

100%Samtals:

Einkunnir fvrir hvern námsmatsþátt eru birtar i INNU á því formi sem best hentar.

Annað: Nemendum ber aö skila öllum námsmatsþáttum innan gefinna tímamarka eöa semja strax ef

þörf er á öðru, annars er ekki tekið við verkefnum eftir skiladag. Til aö vetrarstarf sé metiö þarf
nemandi að fá lágmark 40o/o ffrir vinnubók

09: Námsáætlanir

Undirritun brautarstj., fagstj eöa staÕgengils
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