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Verkmenntaskólinn á Akureyri

Kennari Jóhann Björgvinsson Sk.st. JOB

Áfangalfsing: Í áfanganum öðlast nemandinn þekkingu á helstu véla- og lagnakerfum um borð í

skipum, uppbyggingu þeirra, hlutverki, notkun og vìöhaldi. Að auki kynnist nemandinn uppbyggingu
skutpípu, skiptiskrúfu, niðurfærslugírum og öllum helstu dælugeröum. Farið er yfir eldsneytisbúnað dísil-
og Ottóvéla og mismunandi eiginleika á smurolium og eldsneytisolíum, efnasamsetningu og eiginteika.
Rekstur og viðhald kælivatns og kælisjókerfa. Áhersla er lögð á umhirðu búnaðar í vélarúmi,
bilanagreiningu og viðgerðir ásamt helstu öryggisatriðum varðandi eldvarnir skipa, flokkun og eftirlit.
Farið er yfir öryggismá|, umgengni um vélar og verkstæöi ásamt hættum sem stafa af vélum og
vélbúnaði.

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

.helstu öryggisatriðum varðandi rekstur og viöhald smærri skipa

.eldsneytisbúnaöi dÍsil- og Ottóvéla og loftaðfærslubúnaöi miðaÕ við algengustu eldsneytistegundir

.helstu daelugeröum kostum þeirra og annmörkum

.algengum aôferðum viö aflyfirfærslu frá vél aÕ skrúfu

.hinum fmsu kerfum í skipum, hlutverki, uppbyggingu og notkun þeirra og viöhaldi

.algengum gerðum af þrfstivökvakerfum og vökvast!risvélum

.uppbyggingu skutpipu og þéttingar hennar við skrúfuás

.uppbyggingu skiptiskrúfunnar

.uppbyggingu niöurfærslugíra með og án úttaka og hlutverki þrlstilegu

.herslum mismunandi bolta eftir efnisgæðum og gerö

.Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öôlast leikni í að:
.nota vökvatjakka við herslu

.nota skjámyndakedi viö stjórnun vélarúms (vélarúmshermir)

.nota helstu aðferðir við mælingar á herslu bolta

.beita rökhugsun

'rekja og teikna upp helstu kerfi um borð í smaerri skipum (s.s. lensikerfi, neysluvatnskerfi)

.lesa úr einlínu- og þversniðsmyndum

.ganga um vélar og verkstæöi með tillititil hreinlætis og öryggis

.Hæfniviðmiô

Nemandi skal geta hagn¡itt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
.bilanagreina vélar á skipulagðan hátt

.annast daglegan rekstur lítils vélarúms

.sinna fyrirbyggjandi viðhaldi í litlu vélarúmi (s.s. olíu- og sÍuskipti)

.útsk¡ira mismunandi gerðir og uppbyggingu tengsla (kúplinga), gíra og skipsskrúfa

.stunda vinnu á vélaverkstæði m.t.t. umgengni og öryggismála
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Námsgögn:
Kennslubók: Vélar og vélbúnaöur 1 . 2009 eða yngri. Eftir Guömuncl Einarsson. Útgefiö af
Skipsbækur isafirði. Verkefnablöö og tilfallandi fjölrit frá kennara, upplyisingar
vélafram leiðanda og verkefnal¡isingar frá ke n n u ru m.

Aætlun um rferð rirlö n námsmats
Tímabil
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Vika2 Upprifjun úr vélstjórn
1

Lesa kafla Upprifjun á vélbúnaði f

vélasal

Vika 3 til4 Bilanaleit 1

Eldsneytiskerfi
Klára aö bls 75

7.5%

Vika 5 til 6 Kerfismynd (hermir)
Ventlastilling

7.5%

Vika 6 til I Gírar og

skrúfubúnaöur.
Vélarúmshermir

Klára að bls 95
Kaflapróf 1

7.5o/o

10o/o

Vika 9 til 10 Uppsóp
Boltaherslur

Uppsóp

3.75o/o

Vika'10 til 15 Delta bilanaleit 2
Vökvaþni stikerfi

Klára að bls 121

3.75%

Vika16 til20 Uppsóp
Öryggisatriöiog
vinnubrögð
Skolloftsk/Afgaskerfi
Verklegt próf
Munnlegt próf
Kaflapróf Kaflapróf 3

Klára bók
Kaflapróf 2

15o/o

20%

10%
10%
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:

Þaö er sk¡lt að ljúka öllum námsmatsþáttum og lágmarkseinkunn á
prófum er 4. Ef nemar m¡ssa af prófi eða námsatsþætti er það gert á
næsta námsmatdegi.

Þaö eru ekki allir nemar að vinna að verkefnum/æfingum á sama tíma. Yfirferð kennslubókar er eins
og kostur er i samræmi við verkleg verkefni, svo það getur veriö svolítill tíma munur á kafla yfirferð og
verklegum verkefnum.

Skilafrestur á verkefnum er í næsta verklega tíma sem nemi mætir í, oftast ein vika og einkun
fyrir verkefni lækkar um t heilann við hvern dag eftir að skilafresti lfkur.

Það er krafist lágmarkseinkun ar úr skirslum úr verklegum
verkefnum, samtals 4,0.

Dagsetning: tVO / 10.7X

Vlt-^ 8 r1*/.z¿t-/.-
/Jndirritun kenna¡{ Undlrrltun eÒa staögengils

Matsform: x Símat D Lokapróf/valið lokapróf tr Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Kaflapróf 1 Kaflapróf 10%

Kaflapróf 2 Kaflapróf 15%

Kaflapróf 3 Kaflapróf

Skf rslur úr verkleg um verkefnum/æfingum

20o/o

Skfrslur 30o/o

Munnlegt próf Munnlegt próf úr efni annarinnar 10%

Verklegt próf Verklegt próf 10%

Tímaverkefni Spurningar úr kennslubók ítímum, allt að 7 spurningar 5%

Samtals: 100%

Annað:
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