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Vélfræöi 3. VELF3VC04
Námsáætlun Haust 2021

Gunnar Möller

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Sk.st.

GMG

Forkröfur: VÉLF2VE05

Áfangal¡ising:
Nemendur öölast þekkingu og skilning á uppbyggingu á kötlum og búnaöi sem þeim fylgir. Fariô er yfir
virkni katla og þau öryggisatriði sem nauðsynleg eru til að rekstur þeirra standist kröfur og sé sem
öruggastur. Nemendur fá þjálfun f aö reikna út nltni, hitaflöt og loftþörf katla og þjálfast í aö vinna úr
niöurstöðum sem fást úr reykgreiningu. Nemendur öðlast þekkingu á gufu og eðli hennar, t.d. hvað átt
er við með eimunarvarma, rökum eim, mettuöum eim og yfirhituöum eim.

Þekkingarviðmiö:
Nemqndi skol hafo öölast þekkingu og skilning á
mismunandi geröum eimkatla.
a

uppbyggingu eimkatla, einstökum þáttum ígerö þeirra og búnaði sem þeim tengist.
stjórn- og öryggisbúnaöi sem tengist rekstri eimkatla.

mikilvægi þess aõ ketilvatniô valdi ekkiskaða á katlinum.
þeim þáttum sem ráöa n'itni katla.
aöferöum viô hreinsun og viôhald á eimkötlum.
aôferôum viö reykgreiningu.

Leikniviðmið:
Nemondiskal hofo öõlost leikni íaõ
a

útsk'ira mismunandi geröir eimkatla og búnaö sem þeim fylgir.
reikna n'itni katla, hitaflöt þeirra og loftþörf.
útskfra eimunarvarma, rakan eim, mettaðan eim og yfirhitaõan eim.

nota búnaô sem hreinsar reyk frá kötlum.
a

fra mkvæma reykgreiningu.

a

annast og meôhöndla allan öryggisbúnaö katla.

Hæfniviömiö:
Nemandi skol geto hognytt þó olmennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflaõ sér til aõ
sjá um rekstur eimkatla.
kynda ketil meõ þeim hætti aô sem best nfting náist viö rekstur hans.
lfsa meô skrirum hætti hvernig katlar eru sóthreinsaöir.

stilla ketil meô hliôsjón af niôurstööum reykgreininga.
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Námsgögn:
Allt námsefni er rafrænt og aðgengilegt án endurgjalds á Moodle vef áfangans

Áæflun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:
Tímabil

Námsefni (verklegt og

(vikunúmer/lotu
númer

bóklegt)

Vika 33 (2 kst)

Geröir katla og notkunarsviö.

Vika 34 (3 kst)

Eimreikningur. Gerôir eims

Eimreikninour lKafli 1)

Heimavinna/verkefni

Vægi námsmatsþátta

Eímdæmi 1 (æfingardæmi)
Eimdæmi 2 (æfingardaemi)

(Kaflil)
Vika 35 (3 kst)

Eimreikningur, þnistingur hiti,
varmainnihald (Kafli 2)

Heimaverkefni

1

6%

Vika 36 (3 kst)

Búnaöur katla (Kafli 3)

Heimaverkefni 2

6Vo

Kaflapróf
Vika 37 (3 kst)

Búnaður katla (Kafli 3)

Vika 38 (3 kst)

Fæðivatnsbúnaður (Kafli 4)

Vika 39 (3 kst)

Lofthitarar o.fl. (Kafli 5)

Vika 40 (3 kls)
Vika 41 (3 kst)

+

10o/o

1

Moodleverkefni 1 (MV 2.1)

5%

Eldsneytikerfi katla (Kafli 6)

Moodleverkefni 2 (MV 3.1)

5o/o

Eldsneytiskefi katla og

Moodleverkefni 3 (MV 3.2)

5o/o

Kaflapñf 2

10o/o

reykgreining (Kafli 6)
Vika 42 (2 kst)

Uppræsing ketils í hermi (hóp

skipt í tvent vegna skorts á
tölvum)
Vika 43 (3 kst)

Thermo-olÍukerfi

Heimaverkefni 3 (gert
hermi)

Vika 44 (3 kst)

Thermo-olíulkerfi

Heimaverkefni 4

60/o

Heimaverkefni 5

6%

Vika 45 (3 kst)

Meðhöndlun vatns og bætiefni

Vika 46 (2 kst)

Tæring reglugerðir

í

60/o

Moodleverkefnl 4 (MV 5.1)
Vika 47 (3 kst)

Reglugerðir

Kaflapróf 3

10%

Vika 48 (2 kst)

Unnið í lokaverkefni

Skil lokaverefni

20%
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:

E

Matsform:

D Lokapróf/valið

Símat

lokapróf

tr Lokaverkefni

Námsmatsþættir

Lising námsmatsþáttar

Kaflapróf

3 kaflapróf (3x1-0%) skrifleg

30%

,,Heima"verkefni

5 heimaverkefni (Pappír eöa Moodle) Gilda jafnt. (Þó aö
þessiverkefni kallist heimaverkefni verða sum þeirra að
hluta eöa öllu, unnin ítímum, en gefinn kostur að að
fullvinna heima)
4. Moodleverkefni sem gilda jafnt, fmist unnin í tímum eöa
heima

30%

Moodleverkefni

Vægi

20o/o

Samantekt á efni vetrarins og lfsing á uppstarti ketils

VinnubóU
lokaverkefni

20o/o

Samtals:

100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU.
Annað:

.!ng: . /7e3 Zl
'
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