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Kennari Kristján Þ Kristinsson sk.st KÞK

Afangalfsing: nO áfanganum loknum geta nemendur beitt helstu vélum og vekfærum sem notuö
eru viö smíði úr ryðfríu efni. Þeir þekkja helstu efniseiginleika ryðfrís stáls og geta smíöaö hluti úr því
eftir nákvæmum teikningum. Ennfremur geta nemendur skipulagt vinnu sína m.t.t. krafna um gæöi,
öryggi og umhverfi. Aö áfanganum loknum geta nemendur beitt helstu vélum og verkfærum sern notuð
eru viö smíöi úr ryðfríu efni. Þeir þekkja helstu efniseiginleika ryðfrís stáls og geta smíðað hluti úr því
eftir nákvæmum teikningum. Ennfremur geta nemendur skipulagt vinnu sína m.t.t. krafna um gæði,
öryggi og umhverfi. Að áfanganum loknum eiga nemendur að geta smíðað eftir nákvæmum
vinnuteikningum smíðagripi rir 1 -Smm plötujárni og prófílum og notað til þess algengustu vélar til
plötuvinnu s.s. vals, beyguvél, plötu- og prófílklippur. Ennfremur geta þeir skípulagt vinnu sína m.t.t.
krafna um hagkvæmni, gæöi, öryggiog umhverfi.

Markmiö:
Þekkingarviörnið: mismunandiefnisgerðum ryöfrís stáls og notkunarsviði þeina

. mismunandi geröum ryðfrís stáls eftir yfirborði og áferÕ

. helstu vélum og verkfærum sem notuö eru við smíði úr ryÕfríu stáli og notkunarsviõi þeirra, s
s.

. klippum, beygjuvél og vals

. grundvallaratriðum varöandi notkun á CNC-strirðum vélum

. áhrifum beyginga á stærð smíðisgripa úr ryðfríu stáli
o hinum imsu yfirborösmeöhöndlunum s.s. póleringu, glerblæstri og sfrubæsingu
. ækjum og búnaöi sem þarf til yfirborðsmeðhöndlunar
. umgengnisreglum við ryðfrítt stál þannig að efniö hljóti ekki skaða af
o plasmaskurðartækjum, uppbyggingu þeirra og notkunarmöguleikum við smíði rir ryöfríu stáli
. hliföarbúnaði sem við á þegar unnið er meö vélum og verkfærum sem notuð eru við smíði úr

ryöfríu stáli
. öryggisreglum við yfirborösmeðhöndlun og notkun hreinsiefna

Leiknlviðmið:
. klippa með hand- og vélklippum 1 - 5 mm þykkar plötur með 0,5 mm nákvæmni
o nota plasmaskurðartæki á öruggan hátt
. mæla smíðahlutisamkvæmt staðlinum fSf eru ISO 13920
. smföa eftir teikningum hluti úr ryöfríu stáli
. beita helstu vélum og verkfærum sem notuð eru viö smlði úr ryðfríu efni

Hæfniviömið: Nemandi skal geta hagn¡ftt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til
að:

. umgangast ryÕfrítt stál þannig aö efniÕ hljóti ekki skaöa af

. velja efni úr efnisrekka eftir gefnum forsendum um gerð og þykK. velja beygjuklossa og stilla beygjuvélar m.t.t. efnisþykktar
¡ stilla keflisvalsa með hliðsjón af efnisþykkt og útfærl völsunarvinnu á plötum og prófílum
. meta smíðahluti samkvæmt staðlinum fSf E¡¡ tSO 13920
. velja rétta loftegund og verkfaeriviö skurô á ryðfríu stáli
¡ skipuleggja vinnu sína m.t.t. krafna um hagkvæmni, gæöi, öryggiog umhverfi

Námsgögnl Málmsmíði. Kennslubók frá lÐNtJ. Útg.ZOl1.Ljósrit frá kennara úr fmsum erlendum
og íslenskum kennslubókum um plötusmíöi Farið yfir fmsar handb¿ekur, töflubækur og töflur
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rferð: ATH. Meö vikunúmeri er átt við

Verkefni: sjá námsmat

Námsmat og væg¡ námsþátta:

viðkomamdiönn
Vika Yfirferö og verkefni Efni

1 Kynníng á áfanganum . Upprifun á Tig suðu , myndband , öryggismál .

2 TIG , nemendur sjóða rf rör í suöustööunni PF

3 TIG , nemendur sjóða rf rör í suðustöðunni PC

4 Nemendur teikna og skera í smíðahluti

5 Nemendur teikna og skera í smíðahluti

6 Smíöahlutir. samsetning . suða . hreinsun .

7 Smíðahlutir , samsetning , suöa , hreinsun ,

I Smíðahlutir , samsetning , suða , hreinsun ,

I TIG , nemendur sjóða rf rör í suðustöðunni HLO45

10 TIG , nemendur sjóöa rf rör í suöustööunni HLO45

11 Nemendur teikna og skera smíðahluti

12 Nemendur teikna og skera smíôahluti

'13-14 Uppsóp og prófundirbúningur

15 Próf

Matsform: X Símat E Lokapróf/valið lokapróf tr Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Sjá töflu Sjá töflu að neðan Sjá töflu
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Reiknitafla fyrir
námsmat
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Annað:
I upphafi tíma er gjarnan fariö yfir verkefni dagsins og aöra mikilvæga þætti viökomandi
náminu. Það er því árfðandi að nemandi mæti á réttum tíma svo komast megi hjá óþarfa
endurtekningum.
f verklegu námi grundvallast árangur nemanda af stórum hluta á því að mæta vel og sinna
náminu af alúö, kostgæfni og samviskusemi. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur þurfi að vinna
í verkefnum utan hefðbundinna kennslustunda ef það sem að framan er sagt stenst að
stærstum hluta.
Eins og fram kemur í markmiðum áfangans er lögð rík áhersla á að nemandi tileinki sér,
öryggismál vinnustaöarins, stundvísi, snyrtimennsku, góða umgengni og almenna háttvísi.
Ef nemandi yfirgefur verkstæöi áöur en tiltekt lfkur eöa tekur ekki þátt ífrágangi fær hann F
(tiarvist) fyrir síöustu kennslustund.
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Undirritun eða staðgengils
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