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

Áfangalfsing: nutin áhersla lögö á verkefni sem kref,ast f,ölbreyttrar notkunar verkstæöisvéta og
sjálfstæöarivinnubragða. Aukin notkun teikninga og lestur þeirra, sem og notkun handbóka og taflna.
Samhliða kennslunni fer fram fræðsla um slysahættu og öryggisþætti á vinnustað. Nemendur læra
m.a. að finna réttar deilingar í deili, reikna einfaldan vinnslutíma og finna færslur samkvæmt töflum.
Nemendur vinna eftir eigin verkáætlun við lausn verka. Þá skulu nemendur læra að meöhöndla og
beita þeim mælitækjum sem algengust eru í málmiönaði og geta unnið almenna spóntökuvinnu innan
0,02 mm málvika.

Markmiö:
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öölast þekkingu og skilning å

. öryggismálum og umhiröu spóntÖkuvéla.
o áhrifum skuröverkfæra á afköst og áferð vinnslustykkja.
o muninum á fín- og grófrennsli.
o nákvæmnispóntökuvéla.
o kröfum um samsetningar og yfirborðsáferð.
. áhrifum af hita á efni og samsetningar.
. áhrifum kælivökva við spóntöku.
. gagnaöflun.

Leikniviðmiö: Nemandi skal hafa öðlast leikni íaö:
o vinna sjálfstætt á vélum eftir flóknum teikningum.
. fræsa flókna hluti ískrúfstykki.
o nota deilivélar.
o leita aö uppllsingum íhandbókum og á netinu.
o velja rennistálvið hæfi.
o velja fræsa/fræsiplatta við hæfi.
. renna utan- og innanmál með 0,02 mm málvikum.
¡ skíla vandaðri vinnu (gæðavítund).

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnltt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflaö sér til
að:

. nÍta þá þekkingu sem þeir hafa aflaö sér í öðrum smíðaáföngum og beita við lausn verkefna.
o gæta ávallt lllsta öryggis þegar unniö er viö spóntökuvélar.
. gæta fulls öryggis viö vinnu og meta aöstæður.
o velja harðmálmsverkfæriásamt færslu og skurðarhraða.
¡ velja rétt verkfæri sem henta hverju sinni.
. vinna eftir verkáætlun.
. v¡nna sjálfstætt viö lausn verkefna sem kreflast samþættingu verkþátta.
r gêrakostnaöaráætlun.
. nyta töflubækur, viögerðarhandbækur og almennar leiÕbeiningar um þaö verk sem á að vinna

Námsgögn: Teiknimappa frá málmiönaöardeild VMA af verkefnum.
Málmsmföi. Kennslubók frá lÐNÚ. Utg.ZOt 1. Ljósrit frá kennara.
TÖflubækur og töflustokkar.- Handbækur, myndbönd, glærur o.fl. fyrir vélar og verkfæri.

Áætlun um yfirferð: Hver nemandi vinnur verkefnin eftir því sem tæki og vélar leyfa og dreifist þaö
þannig að nemendur vinna mismunandi verkþætti f hverri viku. Því veröur ekki gefin upp nákvæm
vikuáætlun.
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Verkefni: Loftvé|, kjulla, verkáætlun, próf og annarpróf.. Efnið ervélastá|, á1, plast og messing.
Smíðin er að mestu vélavinna og krefst þekkingar og nákvæmni allt að 0,02 mm. V'onduO v¡nnubro!ð,
skipulagning, teiknilestur, uppmerkingar, rennsli, fra sun, borun, n-imun o.fl. felast í þessu verkefni, ãuk
þess aö koma verður vélinni saman, stilla hana og undirbúa undiigangsetningu og mælingar, þar sem
m.a. er mæfdur snúningshraöi hennar.
Bóklegi þátturinn skiptist í gerö verk og vinnuáætlunar fyrir smíðina ásamt einu skyndiprófi.

Námsmat og vægi námsþátta: Smiðin byggist á teikningum fyrir hvern einstakan hlut, eru
smÍðateikningarnar allar málsettar nákvæmlega og með f msum málvikum. Æflast er til að nemendur
fari í einu og Öllu eftir þessum teikningum og takitillit til þeirra málvika og athugasemda sem
teikningarnar innihalda.Loftvélin vegur þyngst í námsmatinu og verður pvi aO vera full samansett og
gangsett svo hún fáist metinn til einkunnar. Nemendur hafa aögang aö öllum nákvæmustu
maelitækjum sem völ er á og málmiönaðardeildin hefur uppá aO OiOõa. Þaö er meö öörum orðum
ætlast til þess að nemendur skili vandaöri og nákvaemri vinnu frá upphafi til enda á Öllum hlutum, Viö
námsmat er tekið tillit til áöurnefndra þátta. Námsmatiö byggist á reiknitöflu þar sem miðað er viõ að
tekin sé ákveöinn fjöldi mælínga af öllum smtðuðum hlutum. Það skal þó tekiÕ fram að hlutirnir bjóöa
upp á mismargar mælingar sem geta breyst ár frá âri. Nemendum er gerð grein fyrir þessu námsmati í
upphafi annar og geta þvíekki gengi0 aö þvf vfsu hvar hvaÕa hlutur er mæidur. Sjá reiknitöflu ñ7rir
námsmat. Nemendum berað ljúka öllum námsmatsþáttum skv. námsmatsreglumskólans. Verklegt
próf í síöustu kennsluviku annarinnar.

Reiknitafla fyrir námsmat

ú

Áfangahe¡ti SMíÐ3W05
Námsáætlun VOR 2022

Matsform: X Símat n Lokapróf/valið lokapróf n Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Loftvél
rÞ

Sjá teiknimöppu. 70%

Mjúkur hamar/kjulla Sjá teiknimöppu; s%

Verk og vinnuáætlun Gerö er verk og vinnuáætlun fyrir smiðaverkefnin ásamt því
aõ svara mikilvægum þáttum um smíöina sjálfa. Nemandi

kynnir verkefniö fyrir samnemendum og kennara. Kynningin

þarf aô taka amk 10Mín.

s%

Verklegt/bóklegt próf Prófiö er lagt fyrir í þriôju til fjórðu kennsluviku annarinnar t0%

Frágangur Frágangur verkefna. s%

Umgengni Umgengni á vinnustaö 5%

Vetrarvinna Verkefni vetrarins. 100%

Vetrarvinna Vægi vetrarvinnu í lokaeinkunn. 7s%

Annarpróf Verklegt próf í síðustu kennsluviku annarinnar 2s%

Samtals: 100%

t hentar.
Annað: Skila þarf öllum verkefnum fullkláruðum oq samansettum skv. námáætlun svo þau fáist metin til
einkunnar.
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¡Annað:
f upphafi tíma er gjarnan farið yfir verkefni dagsins og aðra mikilvæga þætti viðkomandi
náminu. Það er þvíárföandi aö nemandi mætiá réttum tíma svo komast megi hjá óþarfa
endurtekningum.
i verklegu námi grundvallast árangur nemanda af stórum hluta á því aö mæta vel og sinna
náminu af alúð og kostgæfni og nfta tímann til hins ftrasta. Ekki er gert ráö fyrir að nemendur
þurfi að vinna íverkefnum utan hefðbundinna kennslustunda.
Símar, hljómtæki í eyru og önnur snjalltæki eru með öllu bönnuð í kennslustundum og mælst
er til þess að nemendur séu ekkí meö slma á sér. Hægt er að geyma þá í læstum skápum.
Eins og fram kemur í markmiðum áfangans er lögð rík áhersla á að nemandi tileinki sér
öryggiðmálvinnustaöarins, stundvísi, s-nyrtimennlku, góöa umgengniog almenna háttvisi.
Allir nemendur skulu undantekningarlaust klæðast öryggisskóm, hlíföarklæönaði og þeim
öryggisbúnaði sem við á hverju sinni.
Ef nemandi yflrgefur verkstæöi áður en tiltekt lf kur eöa tekur ekki þátt í frágangi fær hann F
(flarvist) ffrir síöustu kennslustund.

¡ Allir nemendur þurfa að taka þátt í þrifum og sótthreinsun á vélum verkfærum og sameiginlegum
snertiflötum eins og aöstæður gefa tilefni til.
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