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Námsáætlun vor 2022
Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Jóhann Björgvinsson Sk.st JÓB

fangalfsing:
Nemandinn öðlast þekkingu og skilning á gildi gæöakerfa og færni við að taka þátt í skipulögöu gæðastarfi á

vinnustað, setja upp einfalt gæðakerfi á grunni viöhaldsstjórnunar, og setja upp verkþáttarit, setja upp skipulagt
ferli sem ákvarðar tímalengd verkefnis (cpm). Nemandinn tileinkar sér kröfur alþjóöasamþykkta um
öryggisstjórnunarkerfi að því er lftur að starfsskipulagi í vélarúmi skipa. Nemandinn l<ynnist grundvallaratriðum
viðhaldsstjórnunar, þ.e. gæða- og viðhaldskerfa og öryggisstjórnunarkerfa. Hann ör)last haldgóða þekkingu í

viöhaldsstjórnun, gæðastjórnun og öryggisstjórnunarkerfum og lærir að setja upp gæöahandbók og gera
viðhaldsáætlanir vegna gæðaeftirlits og fyrirbyggjandi viðhalds.

Markmið:
Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öölast þekkingu og skilning á:
. verkþáttagreiningu og flokkunarkerfum
. viðhaldsverkfærum og daemigeröu m viðhaldskerfu m
. hlutverki, ábyrgð, starfssviði og störfum vélstjóra á stæniskipum
. uppbyggingu og markmiðum mismunandi viðhaldskerfa og viöhaldsstjórnunar
. flokkunarkerfum, svo sem SF|-kerfinu
. tilgangi, notkun og uppbyggingu viöhaldsforrita fyrir vélbúnað
. helstu gerðum viðhaldskerfa, þ.e. bilanaviðhald, spáviöhald, tímastf rt viðhald og viöhald byggt

áástandsskoðun
. helstu tækjum sem notuö er viö ástandsskoðun og til fyrirbyggjandi viöhalds, svo sem

titringsmæla,þykktarmæla og útleiðslumæla
. uppbyggingu og markmiöum verkþáttarita, (cpm)
. gru ndvallarhu gtÖkum gæðastjórn u nar og gæðavottu nar
. geeöakerfum, gæðahandbókum og gæðavottun fyrirtækja
. öryggisstjórnunarkerfum, þ.m.t. ISM kóðans og þeim krOfum sem hann gerlr til vélstjóra
. helstu aöferöum viö tæringarvarnir í skipum og á hverju þaer aðferðir byggja
. helstu verkbókhaldskerfum

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni íað:
. skipuleggja gæöastarf á vinnustað
. setja upp og skipuleggja viðhalds- og öryggiskerfi um borð lskipum
'vinna samkvæmt verkferlum gæðastjórnunarsetja upp gæðahandbók og gera viðhaldáætlanir vegna

gæðaeftirlits og viðhalds.

Hæfniviðmiö:

Nemandi skal geta hagnltt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til aö:
' útsk!ra hvað átt er við með viðhaldsstjórnun, gæöastjórnun og öryggisstjórnunarkerfum
. setja upp verkþáttarit, reikna út heildar verktfma og finna krftfsku lfnuna, (cpm)

útskyira kröfur alþjóðasamþykkta um öryggisstjórnunarkerfi að þvÍ er lftur að starfsskipulagi ívélarúmi
skipa
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Námsgögn:
Kennslubók í viðhaldsstjórnun, kennsluhefti gefið út af Endur- og símennturr vélstjóra í samvinnu

við Vélstjórafélag íslands, Lf Ú og Vélskóla fslands. An ártals. Eiríkur S. Aöalsteinsson tók saman.
Er á Moodle.

Áætlun um rferö rlö n nám

Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Vika2 Kynning á áfanganum -
Verkþáttagreininq

Lesa f kennslubók það efni
sem tekiô er fyrir í næstu viku.

Vika 3 Viöhaldsfræði (kennslubók
Kafli I )

Lesa Í kennslubók

Vika 4 Viðhaldsstjórn u n
(kennslubók. Kafli 2)

Lesa í kennslubók

Moodle verkefni

( 10%)

Vika 5 Viðhaldsaðferðir
(kennslubók Kafli 3)

Lesa í kennslubók. Fyrirlögn
Verkáætlun um vélarupptekt.

( 35%)

Vika 6 Flokkunarkerfi (kennslubók
Kafli4)

Lesa í kennslubók.

Skránino varahluta

(5%)

Vika 7 Viðhaldsv. dæmigert
viðhaldskerfì og
ástandgr. (kennslubók.
Kafli 5. 6.7)

Lesa í kennslubók

Vika 8. Kosnaöarvitund.
lkennslubók. Kafli 8)

Moodle verkefni ( 10vo )

Vika 9. Tölvukerfi sett upp
(kennslubók. Kafli 9))

Skil á verkefni: Verkáætlun

Vika 10. Mælingar. (kennslubók.
Kafli 10)

Fyrirlögn hópaverkefni (20%)

Vika 11 Viöhaldsforrit (verkefni
unnin í Viðhaldsstióra)

Skráning varahluta (5%)

Vika 12. Viöhaldsforrit (verkefni
unnin f Viðhaldsstióra)

CPM verkefni (10%)

Vika 13. Vinna ÍCPM
timaskráningu i Libre
Project. Lö9, reglugerôir og
oæðamál llSM)

CPM verkefni skil.

Vika 14. Vinna tÍmaskráningu CPM
Í Libre Proiect.

Skil á hópaverkefni

Vika 15. PáskafrÍ

Vika 16. Viðhaldsfonit (verkefni
unnin í Libre Proiect)

Skráning varahluta (5%)

Vika 17 Flokkunarfélög

Vika 18/19 Upprilun
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Unnin verða l0 tímaverkefni á önninni. Notast er við Libre Project vegna CpM
verkefna.

Námsmat og vægi námsmatsþátta:

Dagsetning: D7O/ZO?Z
¿'

.2
':-

nara Undinitu n bra uta rstj., fa gstj eða staög eng ils

Matsform: x Símat ! Lokapróf/valið lokapróf D Lokaverkefni

Námsmatsþættir Llsing námsmatsþáttar Vægi

Einstaklingsverkefni Verkáætlun um upptekt á aöalvél eða öörum vélbúnaði í

skipi. (reglur flokkunarféla ga)
35%

Moodle verkefni Tvö moodle-verkefni unnin ítím a, 10% hvort 20%
Tímaverkefni Verkefni í viðhaldsstjóra, skráninq hluta oq tækia 15o/o

Verkefnaskipulag CPM verkefni unnin íkennslustund. 10%
Hópaverkefni Verkefn i titri n gsmæl i n gar, þykktarmæl ingar og

útleiöslumælin gar
20%

Samtals: 100%
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