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VILSk.st.Vilhj álmur Kristj ánssonKennari

Afangalising:

Nernendur kynnast olíun og olíuvörum sem notaöal eru við rekstur aflvé1a skipa, s.s.

bremrsluolíu, srnulolíu, smurefni og leysiefni. Nenrenclur þjálfast í notkun niælitækja og etha
til að gera prófanir á smurolíu, kælivatni og ketilvatni og afla þannig upplysinga til að leggja
tnat â ástand og gæði vökvanna. Skoðað er brnna- og blossamark olíu. seigjurnælingar á olíu,
mælingar á basatölu olíu og vatnsmagni í olíu. ¡-allað er um fast og fljótancli eldsrreyti úr
kolefnissarnböndum. Vinnsla á olíu er kynnt og rnzelikvarðarnir oktantala, setantala og
dísilindex um bmaeiginleika eldsneytis. Einnig er fiallaö um helstr¡ eiginleika ketil- og
kælivahrs, hvað þar:f að varast og hvers vegna.

Markmið:

Þekkingar viðmið
o Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

o eldsneytisnotkun, orkutapi og orkunytingu.
o eldsneytisgerðum, olíutegundum og staðbundnum einkennum olíu og oktantölu,

setantölu og dísilindexi.
. fullkomnum bruna og orsökum ófullkomins bruna.
. tæringarvörnum ferskvatns- og sjókerfa.
. útfellingum og áhrifum þeirra.
. helstu eiginleikum smurolíu af mismunandi flokkum og meðferð hennar við daglegan

rekstur véla.
. hvernig afla má uppl¡isinga um ástand smurolía og smurefna með mælitækjum.
o hvernig má greina ástand kæli- og ketilvatns og bregðast við frávikum.
o hvernig má setja niðurstöður mælinga og athugana fram í skyrsluformi

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

greina og meta ástand eldsneytis, smurefna og kælivökva út frá niðurstöðum sérhæfðra
prófana.
gera mæìingar og tilraunir með smurefni og kælivökva og skrá niðurstöður
skilmerkilega.
halda utan um mæligögn á öruggan máta.
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H¿efniviðmið

Nemendur skulu vera færir um að geta hagnytt þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér til
að:

. útskÍra staðbundin einkenni olíu og gera grein fyrir vinnslu á fljótandi eldsneyti og
helstu eiginleikum þess.

¡ taka ákvarðanir um viðbrögð ef niðu¡stöður mælinga gefa tilefni til.
. meta uppl¡fsingar, t.d. samanburð mældra gilda við eðlilegt eða æskilegt ástand.
o setja fram efni og niðurstöður verkefna í sk¡irslu þar sem fram koma helstu

mæliniðurstöður, útreikningar, Jínurit og ályktanir sem dregnar eru af niðurstöðum
mælinga og tilrauna.

Námsgögn:
Practical Guide to Marine Fuel Oil Handling. Chris Leigh-Jones rafræn á Moodle.
Handbog for Maskinmestre 10. itgâfa2013 279-290 ISBN978-87-7463-017-(Bindi 1+2)
(bókasafn).

Onboard test equiqment. Q.{emendur fá lânaö â bókasafni).
Olíubók eftir Andrés Guðjónsson er rafræn á Moodle.

Nemendur f^ 
^h(tk

afni lúsinsu á framkvæmd verkefna er að öllum
bessum sögnum sé skilað á bókasafn að áfanea loknum.

Kennslutilhögun:

Mikilvægt er að nemendur undirbúi sig vel fyrÍr æfingarnar og þurfi sem minnst að leita
til kennara um framkvæmd þeirra þegar að kennslustund kemur, mikilvægt er að
nemendur kynni sér vel gögn sem eru á kennsluvef áfangans og komi undirbúnir í alla
tíma.

Rannsóknir eru unnar í 2. - 4. manna hópum hver og einn nemandi skilar sinni skyrslu á
pappírsformi til kennara.

Skilafi'estur skjrrslu er 1 vika. Nemandinn getur fengiö ráðleggingar um skyrsluna.

Eftir að skilafrestur er útrunninn verður ekki tekið viö skúrslunum oq nemandinn fær
núll í einkunn fvrir viðkomandi verkefni.

Munið að ganga vel frá öllum tækjum og áhöldum sem notuð eru við rannsóknirnar
áður en þið yfirgefið sv;æðið.
Aætlun um yfiÉerð og fyrirlögn námsmatsþátta:
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6% Verkleg skyrslaAlmenn EðlisfræöiVerkefrri 5. mældur eðlismassi
olíu með standard aðferð.

12

6% Verkleg skyrslaOlíubók eftir Andrés
Guðjónsson (Moodle)
Handbog for Maskinmestre
10. útgáfa 2013 279-290
ISBN978-8 7 -7 463-0t7 -
(Bindi 1+2)

Verkefni 4. Mæld seigja olíu
með seigjumæli. Mæling
framkvæmd tvisvar sinnum.

11

6% Verkleg skyrsla
Moodle Verkefni B
sjá vægi
námsmatsþátta

Olíubók eftirAndrés
Guðjónsson (Moodle)
Handbog for Maskinmestre
I0.itgâfa2013 279-290
rsBN978-87-7463-017 -
(Bindi 1+2)

Verkefni 3. Mæling blossa- og
brunamarks smurolíu með
Pensky-Marten tæki.
Blossamarkið mælt bæði í
opnum og lokuöum bolla, en
brunamarkið aðeins í opnum
bolla. Mælingarnar tvíteknar.
Ath hér er skf rsla og Moodle
verkefni.

10

6% Verkleg skyrslaOlíubók eftirAndrés
Guðjónsson (Moodle)
Handbog for Maskinmestre
10. útgáfa 2013 279-290
rsBN978-87-7463-0t7 -
(Bindi 1+2)

Verkefni 2. Vatnsmagn í
smurolíu mælt. Mælingartæki
frá Drew notuð og niður-stöður
bomar saman. Mælingar
tvíteknar. (Vetrarfrí fimmtudag
og flostudas)

o

60/oYerkIeg skfrsla.
Moodle Verkefni A.
sjá vægi
námsmatsþátta

Olíubók eftirAndrés
Guðjónsson. bls. 30-34.
(Moodle)
Practical Guide to Marine
Fuel Oil Handling.
(Moodle)

Verkefni 1. T.B.N.-tala Mæling.
Mæld samanber lfsing í
Onboard test equiqment
verkefnabók.
Ath hér er skyrsla og Moodle
verkefni.

I

Kynning nemenda á metan-verkefni
Nemendur kvnna verkefnið ítíma oq er kvnninqin metin til einkunnar

617

Metan verkefni 14%https ://www.youtube. com/
watch?v:wIRKMMpRRH
Y

Metan-verkefni
Vinnsla, hreinsun og þjöppun á
svokölluðu hauggasi. Nemendur
vinna undir sdórn kennara á
vettvangi. Nemendur vinni
samkvæmt verkefirislysingu frá
kennara.

3-5

Kynning á efni áfangans,
námsbókum og tilraunaaðstöðu.
Leiðbeiningar um frâgang â
skwslum.

2

Vægi námsmatsþáttaHeimavinna/verkefniNámsefni (verklegt og bóklegt)Vika
NR.
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Ath hér er slcj'rsla og Moodle
verkefni.

Námsmat og vægi námsmatsþátta:

Why can you never trust an atom? ...They make up literally everything.

Moodle Verkefni C.
sjá vægi

Undirritun kennara U ndi rritu n b rautarstj., fa gstj eða stað gen gils

13 Verkefni 6. Bindi¡rg olíu
blöndun. Blöndun'HFO
tiltekna blöndu.

við
til að fa

Practical Guide to Marine
Fuel Oil Handling.
(Moodle)

60/oYerkleg skyrsla

14 Verkefni 7. B ætiefnamæling.
' Ketilvatn mælt saltinnihald
vatns með litgreinineu.

Handbók með mælitæki 6YoYerkleg skyrsla

15 Páskafrí
16 Verkefni 8. Reykgreining.

Reykgreining á dísilvél og katli
með reykgreiningarmæli

Handbog for Maskinmestre
10. útgáfa 2013 279-290
ISBN978-87 -7 463-0t7 -
(Bindi 1+2)

6% Verkleg skyrsla

17 Upprifi un oe undirbúninsur
18 Annaqpróf 6. mai kl 1 1 :00- 1 2: 1 0

Moodle
Próf úr efni
âfaneans 20o/o

Matsform: x Símat tr Lokapróf/valið lokapróf tr Lokaverkefni

Námsmatsbættir Lisinq námsmatsþáttar Væqi
Próf í lok annar Próf í viku 1B 20%
Sk!rslur Skfrslur unnar eftir tilraunir í tímum. Nemendur skili að lámarki

6 sklrslum og gildir hver sklirsla 6%. (Möguleiki er að vinna 8
sk¡irslur og 6 bestu gilda). Hver oq einn nemandi skilar sinni
skirslu á paopírsformi til kennara.
(Skilafrestur er ein vika).

360/"
(6 skyrslur)

Moodle verkefni Moodle verkefniA, B oq C 30%
Verkefni '1 Metan-verkefni

Nemendur vinna verkefnið í hóp. Hópurinn skilar einni
sameiginlegri skfrslu sem gefinn er einkunn fyrir. Nemendur
kynna skVrsluna ítíma oq er kynninqin metin til einkunnar.

14%

Samtals: 100%

Einkunnir fvrir hvern námsmatsbátt eru birtar í tNNU.
Annað: Áfanginn er kenndur að hluta til rafrænn og að hluta til í staðarnámi
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