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Lýsing
Í áfanganum öðlast nemendur þekkingu og færni í að lesa og teikna uppdrætti af sér-hæfðum 
lagnakerfum eins og snjóbræðslu-, gas- og vatnsúðakerfum, kæliröftum m.m. Jafnframt er farið yfir 
teiknitákn og teiknireglur fyrir stýringar og tæknibúnað lagnakerfa og komið inn á reyndaruppdrætti 
m.a. vegna endurlagna og viðgerða. Lögð er áhersla á gerð notkunarleiðbeininga fyrir lagnakerfi og 
komið inn á gæðamál, staðla og verklýsingar. Nemendur læra um notkun tölvutækni við gerð og 
miðlun lagnauppdrátta og annarra hönnunargagna. Kennslan byggist aðallega á verkefnavinnu 
nemenda og lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

• sérhæfðum lagnakerfum og tæknibúnaði lagnakerfa.

• ákvæðum byggingareglugerðar sem eiga við um sérhæfð lagnakerfi.

• reglum Brunamálastofnunar og Vinnueftirlitsins um gaslagnir.

• stöðlum um mannvirkja- og tækniteikningar sem tengjast lagnabúnaði.

• tæknilegum útfærslum einstakra sérhæfðra lagnakerfa.

• uppdráttum og teiknitáknum fyrir sérhæfð lagnakerfi og tæknibúnað.

• fagheitum og efnisnotkun í lagnateikningum fyrir sérhæfð lagnakerfi.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

• beita reglum um endurlagnir og viðgerðir á lagnakerfum.

• nota Rb-blöð í upplýsingaleit og við gerð teikninga.

• lesa og vinna með teikningar af sérhæfðum lagnakerfum, stýringum og tæknibúnaði.

• lesa og skilja merkingar á teikningum og meðfylgjandi verklýsingar.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

• nota algengustu teikniforrit á tölvu og beita þeim við gerð og miðlun lagnauppdrátta og annarra 
hönnunargagna.

• gera notendaleiðbeiningar fyrir lagnakerfi út frá uppdrætti og verklýsingu.

• gera efnisáætlun fyrir sérhæfð lagnakerfi og tækjaklefa.
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Námsgögn:   

Öll námsgögn eru aðgengileg á kennsluvefnum Moodle.

Áætlun um yfirferð:

Vika Dags. Námsefni Verkefni

2 10.jan. Útreikningar á varmaþörf fyrir sumsrhús VMA Ve1,  sumarhús VMA

3 17. jan. Teikna ofnhitalögn fyrir sumsrhús VMA Ve1,  sumarhús VMA

4 24. jan. Teikna ofnhitalögn fyrir sumsrhús VMA Ve1,  sumarhús VMA (30%)

5 31. jan. Teikna gólfhitalögn fyrir sumsrhús VMA Ve2,  sumarhús VMA 

6 7. feb. Teikna gólfhitalögn fyrir sumsrhús VMA Ve2,  sumarhús VMA (20%)

7 14. feb. Gaslagnir til hitunar Ve3,  sumarhús VMA (10%)

8 21. feb. Snjóbræðslulögn fyrir raðhús Ve4,  Holtateigur 52 

9 28. feb. Snjóbræðslulögn fyrir raðhús Ve4,  Holtateigur 52 (10%)

10 7. mars Heitur pottur við raðhús Ve5, Holtateigur 52 

11 14. mars Heitur pottur við raðhús Ve5, Holtateigur 52 (10%)

12 21. mars Skýringarmynd af varmadælu Ve6,  

13 28. mars Skýringarmynd af varmadælu Ve6,  (10%)

14 4. apríl Teikning kælirafta fyrir skrifstofurými Ve7,  

15 11. apríl Páskafrí

16 18. apríl Teikning kælirafta fyrir skrifstofurými Ve7,  (10%)

17 25. apríl Vatnsúðakerfi og sundlaugar Kynning

18 2. maí Hita- og loftræsikerfi, sjúkrahús gaslagnir Kynning

19 9. maí Lokafrágangur

Námsmat og vægi námsþátta:   

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Verkefni 1 Teikningar af hitalögnum fyrirsumarhús VMA  30%

Verkefni 2 Teikningar af snjóbræðslulögn fyrir einbýlishús  20%

Verkefni 3 - 7 Skv. áætlun um yfirferð, 10% hvert verkefni  50%
        Alls  100%

Dagsetning: 07.01.2022
Indriði Arnórsson      _________________________________
Undirritun kennara       Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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