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Námsáætlun Vor 2022
Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Gunnar Möller Sk.st. GMG

Afangalising:
Nemandinn þjálfast í keyrslu vélarúms og vélbúnaðar. Með vélhermum kynnist nemandinn daglegum rekstri
vélarúms, frá köldu skipitil fullrar aflnotkunar. Mðbrögð við bilunum þjá|fuð. Nemandinn ræsir allan búnað
vélarrúmsins og rekur vélarrúmið með hjálp viðvörunarkerfa hermisins ítilgreindan tíma. Nemandinn bregst
við gangtruflunum, greinir bilanir og kemur búnaðinum Í rétt horf. Nemandinn öðlast hagnfta verklega
þjálfun við stjórn á brunavél ásamt viðeigandi stoðkerfum í vélarhermi. Nemendur annast allan daglegan
rekstur vélarrúms ftá stjórnstöð, sinna bilanagreiningu og nyita sér upplfsingar frá framleiðendum,
afgasvaka og viðvörunarkerfi til að tryggja öruggan rekstur vélarúmsins.

Markmið:
Þekkingarviðmið

. Nemandiskal hafa öðlast þekkingu og skilning á:. stjórntækjumvélarúmshermis

. daglegumrekstrivélarúms

. virkni og uppbyggingu véla og vélbúnaÕar, svo sem stfrisvéla, sjó- og ferkvatnsdæla,
ferskvatnseimis og rafmagnsframleiðslu

. hvernig véladagbók er færÕ og notuð. hvernig skipt er yfir á brúarstjórn og samskiptum milli brúar og vélarúms á að vera háttað

Leikniviömið
. Nemandiskal hafa öÕlast leikni í að:
. ræsa og stööva einstök tæki vélarrúmsins og stoðkerfa þess í vélarúmshermi á þann hátt að

tækjum og búnaði verði ekki misboÕið. forgangsraða á eðlilegan hátt vinnu ívélarúmi. tímasetja verk miðað viÕ aöstæður
. afla upplfsinga um ástand vélbúnaöar og stoðkerfa. vinna meö öðrum stjórnendum að viðbrögðum og hættum sem upp geta komið varðandi

búnaö og öryggi skips

Hæfniviðmið
. Nemandiskalgeta hagniitt þá almennu þekkingu og leiknisem hann hefur aflaö sértil að:. standa vaktir í vélarúmi og bregðast við bilunum og áreiti varðandi búnaö. taka ákvaröanir um stjórntök eöa viðbrögð við óeölilegu ástandi vélbúnaðar eða stoðkerfa og

gera viðeigand i ráöstafanir
. nyta kerfismyndir og handbækur sem hjálparbúnað við bilanagreiningu og viðbrögð viÕ

bilunum
. vinna sjálfstætt og taka frumkvæði sem vélstjóri

Námsgögn:
Öll námsgcign eru aðgengileg gegnum Moodle
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Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefn
¡

Vægi
námsmatsþátta

Lota 1 (v.2-6) I viku 2 fá nemendur kynn¡ngu á notkun hermis og

læra að nota þá stjórnun sem er sértæk ffrir
herminn.
Í vikum 3-6 er nemendum skipt i 2 hópa. Annar
hópur ískjáhermum og hinn í Full Mission.
Nemendur fá æfingu í að ræsa hermi og rekja
helstu kerfì sem tengjast aöalvél

Hópum svo víxlað.

2 Moodleverkefni 404

Lota 2 (v. 7-8) CMS kerfi og stjórnunun tækja. Einn hópur niðri og
einn uppi

Moodleverkefni 2o/o

Lota 3. (v 9-1 2) Nemendum skipt aftur í tvo hópa. Nemendur gera
verkefni í herminum sjálfum. Ræsa ljósavél og fasa
inn á net, stilla álagsstlringar (PMS)

3 Verkefni í hermi

1 Moodleverkefn¡
180ß

20Ã

Lota 4 (v. l4-15) Ferskvatnseimari, skilvindur og katlar Skrifleg verkefni A

3 Verkefni í hermi

8016

18%

Lota 5 (v. 1 6-1 9) Bilanagreining og keyrsla vélarúms. Nemendur

þjálfast í réttum viðbrögðum við bilunum og neyð,
s.s. eldi.

Samskipti brúar og vélarúms, telegraf,
vélarúmsdagbók olíudagbók.

Skrifleg verkefni B

Einstaklingsverkefni

280ß

200Â

Áætlun um rferð

Námsmat v n

n náms
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Dagsetning 
= t2 ,râa ø,AZ

/4V1-z *-,rvlL
Undirritun kennara staðgengils

E Lokapróf/valið lokapróf tr LokaverkefniMatsform El Símat

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Hermisverkefni Sex verkefni þar sem hermir gefur stig. (6% hvert) 36o/o

Moodle Fjögur moodleverkefni 2% hvert 8o/o

Skrifleg verkefniA ïvö skrifleg verkefni um bllanagreiningu 4o/o hvorl 8o/o

Skrifleg verkefni B Fjögur vaktstööuverkefni með dagbókum. 7% hvert 28o/o

Ræsing hermis Einstaklingsverkefni þar sem hermir er ræstur
M unnlegar spurn¡ngar og dagbókarfærslur

20o/o

Samtals: 100o/o

Einkunnir fvrir hvern námsmatsbátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: ïl að fá áfangann metinn þurfa nemendur aö skila öllum námsmatsþáttum. Missi nemendur
af námsmati gefst þeim kostur á að taka þaÕ upp á næsta námsmatsdegi.
Námsmatsdagar eru 10. feb. 9. mars og 11. maí. I
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