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Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Kristján Þ Kristinsson Stefán Finnbogason Sk.st. KÞK - STF

Áfangalfsing: f áfanganum lærir nemandinn MIG/MAG-suðu f efnisþykktum 2 - 6 mm og TIG-
suðu f efnisþykktum 1 - 3 mm. Lögö er áhersla á að nemandinn öölist grunnfærni og þekkingu á
suðuaðferðum, að hann þekki mun á þeim, kostum þeirra og göllum og geti soÕiö stá|, ryöfrftt stál og
á1. Fariö er yfir Öryggisbúnað s.s. hlíföarfatnað og hlífar, hættur og helstu varúÕarráöstafanir vegna
þeirra.

Markmið:
Þekkingaruiðmið: Nemandi skal hafa öölast þekkingu og skilning á:

gastegundum og gasblöndum sem notaðar eru viö suÕu á stáli, áli og ryðfríu stáli
hlutverkí hflfðargass og réttum stÍflingum
öllum hlutum suðubyssu og leiðara forir MIG/MAG og TIG
virkni suðutækja, drifuúnaöi og pólun
virkniviðnámsspólu í MIG/MAG og TIG suöutækjum

fmsum gerðum kveikinga f MIG/MAG og TIG-suðuvélum
brunahættu vegna straumleiöara
helstu hættum og varúöarráöstöfunum vegna geislunar, hita, reyks, ósonmyndunar og
eldfimra efna
hlífðarfatnaði og hlffum við vinnu

Leikniviðmið: Nemandiskal hafa öölast leikni lað:

. meðhöndla búnað til suöu. setja rúlluvlr ísuöutaeki. nota TIG- og MIG/MAG suðu til að sjóöa saman hluti ífmsum suðustööum. gegnumsjóða þunna stálplötu öðru megin frá. nota hllfðarfatnað og öryggisbúnað

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnltt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til
að: . stilla suöutækin, þ.e. straum, vfrhraða, spennu og viönám

. velja rétta spíssa

. stilla gasflæði, velja gashulsu og skaut

. velja hlffðarbúnað og hlífar f samræmi við aöstæöur

. meta algengustu suöugalla og greina orskakir þeirra

a

a

a

a

Námsgögn:
MIG/MAG útgefandi lðan fræðslusetur útg. 2007. TIG-SUÐA útgefandi lðan fræðslusetur útg. 2007
Málmsmíöi. Kennslubók frá lÐNU. Útg.ZOt 1. Ljósrit frá kennara.

Aætlun um yf¡rferð og fyrirlögn námsmatsþátta: ATH. MEÐ vlKUNrJueRl ER EKKI
ATT VIÐ ALMANAKSVIKU HELI UR ÞAÐ SK]PTI KENNSLA FER FRAM.
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Vika Yfirferð og verketui Efni

1 lì,llG/MAG suða: Sfning á myndbandifrá framleiðanda MIG-suðuvéla, fariö
yfir stillingar á vélum, hllföargasi og Öryggisþætti

2 Mrc/fúAG suða: Nemendur sjóða lfnur á plÖtur, lárétta kverksuðu, FW PB-
PD

26mm

3 MIGTMAG suöa: Nemendur sjóða línur á plötur, lárétta kverksuðu, FW, PB-
PD. Nemendur taka annarpróf 1 í áöurnefndum suðuferlum sem metið er til
lokaeinkunnar.

2€mm

4 MIG/MAG suða: Nemendur sjóöa lóörétta kverksuðu, FW PG-PF 24mm

5 ll,llGrMAG suða: Nemendur sjóða lóðrétta kverksuöu, FW, PG-PF.
Nemendur taka annaryróf 2 I âðumefndum suðuferlum sem metiö ertil
lokaeinkunnar.

2€mm

6 MIGTIUAG suða: Nemendur sjóða lárétt stúf BW-PA. Nemendur taka
annarpróf 3 I âðurnefndum suðuferli sem metiö er til lokaeinkunnar.

0,8mm

7 MIG/MAG suða: Nemendur sjóða þunnplÖtur lárétt skörun og kverksuðu
FW-PB og BW-PA. í lok tímans taka nemendur annaryróf 4 í MIG/MAG
suöu á bunnplötum sem metiö er til lokaeinkunnar.

0,8mm

I TIG suöa: Sfning á myndbandi fá framleiðanda TIG-suöuvéla, farið yfir
stillingar á vélum, hllfðargasi og öryggisþætti.

24mm

I TIG suöa: Nemendur sjóða horn ísuöustöðunum BW-PA. 24mm

10 TIG suöa: Nemendur sjóða horn f suðustöðunum B\A/--PC og PF 24mm

11 TIG suða: Nemendur sjóða horn íáöurnefrrdum suðustööunum. l/ok
tímans taka nemendur annarpróf 5 í TIG suöu sem metið ertil
lokaeinkunnar

24mm

'|,2 TIG-SUÐA: Nemendur sjóða kverksuður í suöustöðunum FW-PB. 24mm

13 TIG-SUÐA: Nemendur sjóöa kverksuður lsuöustööunum FW-PB og PF. /
lok tlmans taka nemendur annarpróf 6 í TIG suöu sem metið er til
lokaeinkunnar

2-4mm

14-16 Uppritiun: Upprifiun á námsefni annarinnar / Annarpróf f sfðust kennsluviku
annarinnar.

Námsmat og vægi námsmatsþátta:
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Matsform: X Símat tr Lokapróf/valiö lokapróf tr Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Suöustykki 1 Mag Kross 4lo/o

Suðustykki 2 MAG Þunnplata 10o/o

Suöustykki 3 Tig Hom 4Ùo/o

Vinnusemi Huglægt mat kennara - Frammistaða á Önn 10o/o

Vetrarvinna Verkefni vetrarins 100%

Vetrarvinna Vægi vetrarvinnu f lokaeinkunn 75o/o

Annarpróf Verklegt próf í sföustu kennsluviku annarinnar 25%

Samtals 100o/o

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á bví formi sem best hentar.
Annaö:
til einkunnar.

Annað:
. f upphafi tlma er gjarnan farið yfir verkefni dagsins og aöra mikilvæga þætti viökomandi

náminu. Þaö er þvf árfðandi að nemandi mætiá réttum tíma svo komast megi hjá óþarfa
endurtekningum.

. f verklegu námi grundvallast árangur nemanda af stórum hluta á þvl aö mæta vel og sinna
náminu af alúð og kostgæfni og nfta tfmann til hins ftrasta. Ekki er gert ráð ffrir aö nemendur
þurfi að vinna í verkefnum utan hefÕbundinna kennslustunda.

o Sfmar, hljómtæki Í eyru og önnur snjalltæki eru með öllu bönnuð í kennslustundum og mælst
er til þess aö nemendur séu ekki meö slma á sér. Hægt er aö geyma þá f læstum skápum.

o Eins og fram kemur í markmiöum áfangans er lögö rfk áhersla á að nemanditileinki sér,
öryggismálvinnustaðarins, stundvísi, snyrtimennsku, góða umgengni og almenna háttvísi.
Allir nemendur skulu undantekningarlaust klæðast öryggisskóm, hlffðarklæðnaði og þeim
öryggisbúnaði sem við á hverju sinni.

o Ef nemandi yfirgetur verkstæði áður en tiltekt lfkur eða tekur ekki þátt f frágangi fær hann F
(ûarvist) ñ7rir síðustu kennslustund.

o Allir nemendur þurfa aö taka þátt í þrifum og sótthreinsun á vélum verkfærum og sameiginlegum

. 
snertiflötum eins og aöstæöur gefa tilefni til.

t¡t.

é/t 'Lzs € c b-¡ . e2?
staögengilsu

Krossapr¡ Þunn Tis hom 75% 25%
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