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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Sk.st.
Vilhjálm u r Kristjánsson

VIL

Áfangal¡?sing:Nemendur læra hvernig nota má teikningar og handbækur til að öölast þekkingu á uppbyggingu vélarhluta og
kerfa. Þeir öðlast þekkingu á eldsneytisolíum og efdsneytisolíukerfum, smurolíum og smuroliukerfum, langbulluvélum, og krosshausvélum með tilliti til brennslu svartolíu. Nemandi öölast þekkingu á mismunandi eiginleikum smurolíu. Mismunandi gerðum
varmaskipta, n¡itingu varma frá vélum með varmaskiptum og afgaskötlum. Þeir öölast þekkingu á tæringarvörnum ferskvatnsogsjókerfaumboröískipumásamtþví aôþekkjahelstugerðirafskilvindumog kunni skil áskilvindukerfum.Nemenduröölist
þjálfun i reikningi sem tengist vélakerfum. Farið er Í tímastillingu véla. Nemandi sé fær um aò lesa úr ritmyndum véla og aó
draga ályktanir af þeim

Þekkingarmarkmið:
Nemandi skal hafa öölast þekkingu og skilning á:

o

Eldsneytiskedum sem hönnuô eru fyrir gasolíu- og svartolíu geti útsklrt tilgang hvers einstaks þáttar í kerfunum meö
aðstoð teikninga.

o
r
.
.
o
¡
.
o
.
.

Helstu eiginleikum eldsneytisolíu af mismunandì flokkum ásamt grundvallaratriÖum um skiljun
Smurolíukerfi og geti útsklrt tilgang hvers einstaks þáttar í kelinu með aöstoð te¡kninga
Helstu eiginleikum smurolíu af mismunandi flokkum og meðferô hennar við daglegan rekstur véla.
Kælivatns- og sjókælikerfi og geti útsk¡irt tilgang hvers einstaks þáttar í kerfunum með aôstoÖ teikninga
Helstu eiginleikum fersk- og saltvatns til kælingar og meöhöndlun þess viô daglegan rekstur véla
Helstu orsökum og skilyrðum tæringar í skipum og vélakerfum ásamt þeim aðgerôum sem beitt er til varnar tæringu
Gerö og uppbyggingu vèla.
Nemandi sé fær um aô lesa úr ritmyndum véla og að draga ályktanir af þeim.

Að nemendur geti gangsett og rekiô hin fmsu kerfi í skipsvélarúmi.
Að nemandi sé fær um aö taka ritmynd af vél og geti lesið úr myndinni brunaþnj'sting og ástand eldsneytiskerfis.

LeikniviÒmiö
Nemandi skal hafa öòlast leikni í aö:

Nota teikningarog handbækur til aö átta sig á uppbyggingu vélahluta, búnaôar og hvernig þeirvinna
Rekja og átta sig á uppbyggingu kerfa i vélarúmi
Vera fær um að að sinna umhiröu um vélbúnaö í vélarúmi.

Að nemanda sé kynnt hin ríka ábyrgö sem vélstjórinn ber.
Vera fær um a0 sinna umhiröu og viöhaldi vélbúnaöar um borö i skipi

Hæfniviömi0
Nemandi skal geta hagnftt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflaô sér til a0
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Annast rekstur skilvíndukerfa i eldsneytis- og smurolíkerfum
Annast rekstur aðal- og ljósavéla í minni skipum og sinna öllu fyrirbyggjandi viðhaldi á þeim
Maela og meta ástand kælivatns m.t t tæringar.

Að vera fær

um lesa úr ritmynd ástand vélar.

Kennslutilhögun í bóklegum hluta:
Nemendur lesi kennslubaekur samkv vinnuáætlun (í vikunni á undan). Kennari fer yfir efniô í tímum. Ef eitthvað er óljóst eftir
lesturinn íbókinni eru nemendur hvattirtil aö spyrja strax Í næstu kennslustund.

Námsgögn:

Tegund

Námsgögn (nafn bókar og nánari lfsing á gögnum)

Bækur

Vélar og Vélbúnaður 2 eftir Guðmund Einarsson. 2014. Sjöunda útgáfa eða eldri útgáfa isamráöi viö
kennara.
Leiöarvísir vélar

MAK M 32 C . Er á Moodle

síÖu áfangans. Nemendur hvattir til aö eiga prentað eintak

Leiðarvísar meö vélum og vélbúnaöi til notkunar í verklegum verkefnum eru til staðar hjá kennara. Eru lánuð

til nemenda.
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Áætlun um yfirferö og fyrirlögn námsmatsþátta:
Tímabil

Námsefni (verklegt og

(vikunúmer/lotunú

bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi námsmatsþátta

mer
Sjá Samantekt hér að neðan.
33134

Vélar og Vélbúnaöur 2 bls. 3 til

Kynning áfangans.

13.

LeiÖavísir vélar, M 32

C, bls 1 til

12
3

sklrslur

moodle
Sjá Samantekt hér að neöan.
35.

Tímamæling ventla

Vélar og Vélbúnaöur 2 bls. 13
tit 33.

Skilvindu verkefni.

Tímamæling ventla.
Smurkerfi (Whicman).
Skilvindu verkefni.

Smurkerfi (Whicman).
Sjá Samantekt hér að neðan
36.

Reiknuô dæmi sem tengjast efninu.

Vélar og Vélbúnaður 2 bls. 33
til 50.

LeiðavÍsir vélar, M 32 C
bls 13 til 27

Tímamæling ventla

,

.

Skilvindu verkefni.

Smurkerfi lWhicman)Sjá Samantekt hér aô neðan
37

Vélar og Vélbúnaður 2

Tímamæling ventla

bls. 50 til 72.
Skilvindu verkefni.

Rafeindast!rö eldsneytiskerfi.

Smurkerfi lWhicman)

38.

Vélar og Vélbúnaöur 2
bls. 72 til 90.

Vettva ngsferô. Kerfisteiknin g.

39.

Vélar og Vélbúnaður 2
bls. 90 til 1 10.

Verkefni í hermi

Sjá Samantekt hér a0 neÕan

Leiðavísir vélar, M 32 C
bls 42 til 60 .Próf.

10o/o

,

Miðannarmat

40.

Vélar og Vélbúnaöur 2
bls. 1 10 til 138.
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Sleppa ferskvatnseimurum

Sveigjumæling.

Leiðavísir vélar, M 32 C
bls 60 til 70

Mæling

,

á

olfutima.

.

Sjá Samantekt hér að neöan.
41

Þemavika / uppsóp verkefna

Gangsetning og bilanir
Sveigjumæling.
Mælinq

á

olíutíma.
Sjá Samantekt hér aö neðan

42.

Vélar og Vélbúnaður 2
bls. 138 til 148. Sleppa

Gangsetning og bilanir

austursskiljum.

Sveigjumæling.

Leiðavísir vélar, M 32 C ,
bls 70 til 85 .Gangsetning
og bilanir.

Mæling

á

oliutíma.

Sjá Samantekt hér aö neðan

43.

Vélar og Vélbúnaður 2
bls. 148 til 152.

Línu oliuverk.
Skilvinda.

Leiöavísir vélar, M 32 C
bls 85 til 90 .

,

lndicator / ritmynd.
Sjá Samantekt hér aö neðan.

44.

Vélar og Vélbúnaöur 2
bls, 152 til 163.

LÍnu olíuverk.
Skilvinda.
lndicator / ritmvnd.
Sjá Samantekt hér að neðan.

45.

Vélar og Vélbúnaôur 2
bls. 163 til 182.

Línu olfuverkSkilvinda

Leiðavísir vélar, M 32 C
bls 90 til 101
.

,

lndicator / ritmynd
Sjá Samantekt hér að neðan

46.

Reiknuð dæmi frá
kennara

Reiknuð dæmi frá kennara

47

Efni frá kennara

Uppsóp-upprif,un

48.

Upprifjun

Uppsóp-upprifiun

Sjá Samantekt hér aö neöan

Sjá Samantekt hér aö neðan
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:

Matsform

D Símat

x Lokapróf/valiö

lokapróf

tr Lokaverkefni

Námsmatsþættir

Lfsing námsmatsþáttar

Vægi

Skriflegt

Skriflegt lokapróf úr bóklegum og verklegum hluta

40o/o

Verklegt

Skfrslur (Skfrslur áfangans til einkunnar eru

40%

8)

Moodle verkefni.

10o/o

Próf á önnini.

10o/o

Annað:

,'7 @ .(t

ing:

.7
ndirritun kennara
î
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