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Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Elías Þorsteinsson Sk.st. ELI

Áfangalúsing:

Megináhersla er lögð á nemandinn öðlist færni og þekkingu á vélbúnaöi með verkefnavinnu
og greiningu mældra niöurstaðna. Sérstök áhersla er á varmafræði, varmajöfnuð og
fræÕilegar rannsóknir á dælum og aflfærslu til framdriftar skipa. Nemandinn þjálfast í rekstri
vélkerfa meö því aö gera varmafræöilegar athuganir m.a. á kælikerfi og lofttemprunarkerfi og
vinna úr þeim. Einnig er unniÕ aÕ rannsóknum á varmaskiptum. Nemandinn á aö nfta sér
námsefni undanfara og áunna fagþekkingu til að vinna verklegar æfingar og tilraunir sem
hafa þaö hlutverk aö auka skilning á einstökum þáttum fraeÕigreinarinnar.

Markmið:

Þekkingarviõmiö. Nemandi skal hafa öölast þekkingu og skilning á:

nltni og afldreifingu miðflóttakraftsdaelu

dælukennil ínum, mótstöõukennilínum og stjórn un rúmtaksstreymis fyrir

miÕflóttaaflsdælu

rannsóknum á varmafræöilegum eigin leiku m varmaskiptis

varmajöfnuði dísilvéla

álagslínuriti aðalvélar skips

skrúfulínuriti

Leikniviömið. Nemandi skal hafa öölast leikni í aö:

. nota díagram rannsóknir til aö greina bilanir í dieselvélum

. gera varmajöfnuö á dieselvél og leggja mat á niöurstööur

. lesa úr niðurstöðum varmajöfnuöar og varmaskipta vélbúnaöar'

. afla upplfsinga um ástand lofttemprunarkerfa og vinna úr þeim

. setja niöurstöður mælinga og athugana fram í skyrsluformi

Hæfniviömið. Nemandiskal geta hagn'itt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur

aflað sér til að:

taka ákvarðanir um viðbrögö ef niðurstöður mælinga á vélbúnaði gefa tilefni til

setja fram helstu atriði æfingarinnar og niðurstööur í skyrslu þar sem fram koma
helstu mæliniðurstöÕur, útreikningar, línurit

draga ályktanir af niðurstööum rannsóknaraefinga og gera tillögur aö úrbótum.

a

a

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 05.01.2022



Nr.: GAT-045
Utgáfa: 11

Dags.:27.11.2019
H öfu nd u r:,{fan gastjórar
Samþykkt: Skólameistari

Síða 2 af 3

vÉLrsÁLo4
Námsáætlun VOR 2022

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Námsgögn:

Verklegareefingar eru aðgengilegar á Moodle. itarefni kemurfrá ke.rrnara

Áæflun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Námsmat og vægi námsmatsþátta:

Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægináms-
matsþátta

1. Lota

Vika2-7
Verkefni 1-5 Verkefni ivinnubók sjá

námsmatsþaettir

2. Lota
YikaT-12

Verkefni 2-6 Verkefni ívinnubók sjá
námsmatsþættir

3. Lota

Vika 12-19
Verkefni 3-6, B Verkefni ivinnubók sjá

námsmatsþættir

Matsform: X Símat tr Lokapróf/valið lokapróf tr Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Verkefni 1a og 1b Bilanaleit og íhlutir kæli og frystikerfis. 20%

Verkefni 2 Dælu kerfi (orkud reifing miðflóttaaflsdælu ). 15%

Verkefni 3 Þensluloki.

Hringferill kælimiðils (orkuflutningur).

10%

Verkefni4 15o/o

Verkefni 5 Hringferill kælimiðils f skipshermi 15%

Verkefni 6 Varmajöfnuður, olfueyösla á siglingu (skrúfu og vélarnftni) 15%

Verkefni 8 Varmajöfn uöur varmaskiptis 10o/o

Samtals 100%
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Annað

Við mat á verkefnum og skfrslum er fyrst og fremst tekiö tillit til eftirfarandi atriða:
1. Nákvæmni ívinnubrögðum, aflestrum og rökréttrar úrvinnslu úr þeim, 60 %.

2. Alyktana dregnum af rannsóknarniðurstöðum og skulu þær koma fram í eftirmála.
Eftirmáli/lokaorð byggist á sjálfstæöu mati nèmandans. Eftirmáli eiekki lfsing á framkvæmd
verkefnis. Það má ekki koma lfsing á framkvæmd verkefnis í eftirmála/lokaoröum, gildir
20 %. aÍ verkefninu.

3. Frágangs og uppsetningu sk¡irslunnar gildr 20%.

ATH: Til aö sfandasú áfangann má ekkert verkefni verða undir 4,0 í einkunn.

Kennari áskilur sér rétt til að gera breytingar á kennsluefni og áætlun ef
aðstæöur gefa tilefni til.

Dagsetning: 4. janúar 022

ndirritun brautarstj., eða staðgengils
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