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Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Jóhann Björgvinsson, Gunnar Möller Sk.st. JOB, GMG

Áfangalfsing:
Nemandinn öðlast þekkingu á undirstöðuatriðum i viöhaldi og viðgerð á brunahreyflum skipa,
lagnarkerfum, algengum vél- og drifbúnaði sem þeim tengist. Oryggiskröfur á vinnustað og hættur við
vélarupptektir/vinnu við vélbúnaö. Nemandinn, les viðgerðarbækur, tekur Í sundur, skoðar og setur
saman vélar og vélbúnað.

Markmið:
Nemandiskal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

.uppbyggingu véla og samsetningu vélarhluta

.aðferðum við að stilla saman vélar og vélbúnað

.skrúfum og skrúfubúnaöi

.hlutverki og uppbyggingu forþjÖppu og gangráðs

'áhrifum hitabreytinga á þenslu vélahluta og hvernig brugöist er viö þeim viö hönnun vélbúnaöar

.aöferðum og efnum sem notuö eru til að steypa undir vélar og tæki

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

.meta ástand vélbúnaöar samkvæmt þjónustu- og viðhaldslyisingum framleiðenda

.mæla og skoða búnaö með tillititil slits og leggja mat niðurstöður

.taka upp strokk og bullu meðalhraðgengrar dieselvélar og meta slit

.sveigjumæla sveifarás og leggja mat á slit Í sveifar- og höfuðlegum dieselvéla

Nemandi skal geta hagnftt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

.vinna að upptektum á vélum og vélbúnaöi

.mæla upp skipsskrúfu og leggja mat á niÕurstöður

'leggja mat á dælur og dælikerfi sem þjónusta aflvélar með tilliti til viöhalds og upptektar

.sinna umhirðu tannhjóla og vökvagira

.rétta af (lína saman) vél og drifbúnaÖ

'meta ástand brunahreyfla útfrá niðurstöðum athugana, svo sem þjöppumælingu og mælingu á
smurolíuþni stingi
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Námsgögn:

VlÐH3W04 er verklegur áfangi sem styðst við fáanlegar handbækur , ljósrit,
munnlegar upplfsingar, varahlutalista, viðgerðarbækur, leiöbeiningarrit og
veraldarvefinn.

Aætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Það veröa fjölbreitt verkefni aðallega innan skólanns. FjÖldi verkefna verður að miðast við lengd
verkefna og fer þaö eftir getu hvers nemanda hvað þau verða mörg. Vinna viö ljósavé|. Uppgerð á
dÍselvé|. Viðgerð á Delta vélum. Viðgerð á glóðarhausvé|. Gera upp vara strokklok fyrir Deltavélar
(spurning). Vinna við afgastúrbínu, allir. Skrrifumælingar, allir. Viðhaldsvinna við Wickman. Þaö verður
bætt við verkefnum eöa sleppt eftir þvi hvernig vinnst. Uppgerö á lnternational ljósavé|. Vinna við
uppsettningu á skilvindu. Skoðun og mat á ventlum í stóra Díselvé|. Gert við og gangsettar MWM,
Volvo og fleiri ljósavélar. Einnig er lmis vélbúnaður sem þarf að gera við hér í skólanum. Vegna covid
verða ekki vettvangsferðir, eða vinna utan skóla.

1000/

10o/okaflaprófkaflaprófVika 12

60%Mismunandi verkefni,Ymis verkefniVika 8 til 19

10%AllirTúrbÍnu upptektVika 3 til I
lOo/oAllirSveigjumælingarVika 3 til I
10%AllirSkrúfumælingarVika 3 til 8

NeiVika 2 Kynning
á áfanganum

Vægi námsmatsþáttaHeimavinna/verkefniNámsefni (verklegt og
bóklegt)

Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:

skúrslum.

D :07012022

/Mt*-D"ir¡trz,;*
dirritun kennalã

äl.lhtlté
Undirritun brautarstj., staðgengils

Matsform: x Símat tr Lokapróf/valið lokapróf tr Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lising námsmatsþáttar vægi

Kaflapróf 1 Kaflapróf 10o/o

Skf rslur
Mat á verkefna sk¡irslum nemenda. Við mat er horft til skilnings á
verkinu oq mikil vandaöra upplVsinga sem fram koma

400/

Vinnusemi/afköst
Mat á vinnusemi og afköstum nema

10o/o

Frágangur skf rslu
Uppsetning og frágangur skirslu

10%

Skrúfumælingar Mat á skfrslu 10%

Sveigjumælingar Mat á sk¡irslu 10%

Túrbínu upptekt Mat á sk¡?rslu 10%

Samtals 100%

Einkunnir fvrir hvern námsmatsbátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað:
furir skirslu um t heilan fyrir hvern dag sem skil frestast.
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