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Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Hörður Oskarsson-Stefán Finnbogason Sk.st. HSK. STF

Áfangalfsing: f áfanganum er lögð áhersla á aö nemandinn hljóti aukna þjálfun í smföieftir
teikningum. Ahersla er lögö á notkun verkstæðisvéla s.s. rennibekkja, fræsivéla, borvéla,
niðurefnunarvéla o.fl., meðferð og umhirðu þeirra. Nemandinn lærir aö sllpa bora og
spónskurðarverKæri, sem hann þarf að nota við smíöina, sem og að nota handbækur og töflur.
Ahersla er â aö nemandinn öðlist nægilega færni til að leysa tiltöiulega einföld verkefni í rennibekk og
fræsivé|, innan 0,05 mm málvika. Samhliõa kennslunni fer fram fræðsla um slysahættu og öryggisþætti
á vinnustað, þar sem rfk áhersla er lögð á umgengni við vélar og verkfæri sem unnið er með.

Markmið:
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

. m¡smunandi skrúfgengjum og vinnuútfærslu þeirra

. helstu hlutum rennibekkja, fræsivéla og borvéla og heiti þeirra
o vinnsluháttum og fflgibúnaöi rennibekkja, fræsivéla og borvéla
. öryggisreglum við borun og slÍpun.
. snitttöflum fi7rir millimetra og tommur.
o notkun qimara.
. meðferð micromæla.
o almennum öryggisreglum á vinnusvæði.
o handbókum og töflum og notkunarmöguleikum þeina
. almennum öryggisreglum á vinnusvæöi
o virkniflóknarivéla til smlða

Leikniviðmiö: Nemandiskal hafa öölast leikni I að:
. renna og fræsa verkefni samkvæmt teikningum
. nota algengustu mæli- og uppmerkitæki
o mæla smlöagripimeð micromælum.
o rlma göt og renna hluti al meiri nákvæmni en áður
o nota áhöld sem hæfa efninu sem unnið er með
o draga bor og rennistál
. bora og snitta f málma af mismunandi geröum
. lesa flóknari teikningar en áöur

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

o áætla magn og efnistaka þaö efni sem gefið er upp samkvæmt teikningum
. útbúa verkáætlun
. leysa einföld verkefni f rennibekk og fræsivél, innan 0,05 mm málvika
. geta notað snitttöflur ñ7rir tommugengjur.
. geta rennt öxla, borað og nfmað göt til mátunar.
. nyta handbækur og töflur við vinnslu verkefna
o velja áhöld sem hæfa efninu sem unniö er meö
¡ finna út snúnings- og færsluhraöa spóntökuvéla
¡ Skipuleggja vinnu slna á sjálfstæðan og agaöan hátt.

Námsgögnl Málmsmfði. Kennslubók frá lÐNLl. Útg.zOt 1. Teiknimappa frá mátmiðnaðardeitd VMA
af verkefnum. Farið yfir fmsar handbækur, töflubækur og töflur
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Áættun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: Hver og einn nemandivinnur atta sína
hluta verkefnisins algjörlega sjálfstætt, eftir þvf sem tæki og vélar verkstæÕisins leyfa og dreifist þaö
þvl þannig að nemendur geta verið aö vinna mismunandi verkþætti I hverri viku. ÞvÍ er einfaldlega ekki
hægt að gefa upp nákvæma vikuáætlun. Einungis að vinnu verkefnis sé að fullu lokið ffrir annarlok.

Námsmat og vægi námsmatsþátta: Verkefnin ffrir þennan áfanga vörubí|, stálöxul, próf og
annarpróf. Einnig þurfa nemendur að læra að draga bor. Smföin byggist á teikningum ffrir hvern
einstakan hlut og eru smfðateikningarnar allar málsettar nákvæmlega og meõ fmsum málvikum.
Vörubfllinn vegur þyngst I námsmatinu og veröur hann aö vera full samansettur svo hann fáist metinn
til einkunnar. Ætlast er til aö nemendur fari f einu og öllu eftir þessum teikningum og taki tillit til þeirra
málvika og athugasemda sem teikningarnar innihalda. Nemendur hafa aÕgang að 0llum nákvæmustu
mælitækjum sem vÖler á og málmiðnaöardeildin hefur uppá að bjóða. Þaõ er með öðrum orðum
ætlast til þess að nemendur skili vandaðri og nákvæmri vinnu frá upphafi til enda á öllum hlutum.
Verklegt próf í sföustu kennsluviku annar.
Við námsmat er tekið tillit til áðurnefndra þátta. Námsmatiö byggist å reiknitöflu þar sem miðaö er við
aö tekin sé ákveðinn fiöldi mælinga af öllum smlöuöum hlutum. Þaö skal þó tekið fram að hlutirnir
bjóöa upp á mismargar mælingar sem geta breyst âr frâ âri. Nemendum er gerð grein fyrir þessu
námsmati í upphafi annar og geta því ekki gengið að því vlsu hvar hvaöa hlutur er mældur.

Reiknitafla fyrir námsmat

Matsform X Símat tr Lokapróflvaliö lokapróf E Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Vörubíll Sjá teiknimöppu 79Yo

Stálöxull Sjá teiknimöppu 4%

Skriflegt próf Prófiö er lagt fyrir í þriõju til fjórðu kennsluviku annarinnar 8Yo

Frágangur Frágangur verkefna. 5Yo

Umgengni Umgengniá vinnustaõ. s%

Vetrarvinna Verkefni vetrarins LOO%

Vetrarvinna Vægi vetrarvinnu í lokaeinkunn. 7SYo

Annarpróf Verklegt próf í síð ustu ken nsl uviku a n narinna r. 2s%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað:
til einkunnar.
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Annað:
. I upphafi tlma er gjarnan farið yfir verkefni dagsins og aöra mikilvæga þætti viökomandi

náminu. Það er þvf árlðandi að nemandi mæti á réttum tíma svo komast megi hjá óþarfa
endurtekningum.

o f verklegu námi grundvallast ârangur nemanda af stórum hluta á því að mæta vel og sinna
náminu af alúð og kostgæfni og nfta tímann til hins ftrasta. Ekki er gert ráð ñ7rir að nemendur
þurfi að vinna f verkefnum utan heföbundinna kennslustunda.

o Símar, hljómtæki íeyru og önnur snjalltæki eru meö öllu bönnuö f kennslustundum og mælst
er til þess aö nemendur séu ekki með síma á sér. Hægt er að geyma þá í læstum skápum.o Eins og fram kemur f markmiðum áfangans er lögð rik áhersla á að nemandi tileinki sér,
öryggismálvinnustaõarins, stundvísi, snyrtimennsku, góða umgengni og almenna háttvísi.
Allir nemendur skulu undantekningarlaust klæöast öryggisskóm, hllföarklæðnaði og þeim
Öryggisbúnaði sem við á hverju sinni.

o Ef nemandi yfirgefur verkstæÕi áöur en tiltekt l¡ikur eða tekur ekki þátt í frágangi fær hann F
(flarvist) ffrir síõustu kennslustund.

o Allir nemendur þurfa aö taka þátt í þrifum og sótthreinsun á vélum verkfærum og sameiginlegum
snertiflötum eins og aöstæöur gefa tilefni til. Geröur er fyrirvari um breytingar á námsáætlun og
námsmati eftir því sem aðstæöur gefa tilefni til.
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