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Áfangalýsing
Áfanginn er bóklegur og til umfjöllunar eru að stærstum hluta verklegir þættir sem kenndir
eru í timburhúsaáfanganum TIHH3TH17
Meðal þess sem tekið er fyrir er útfærsla einstakra byggingarhluta, efnisval, staðsetning á
stoðum, bitum og sperrum auk umfjöllunar um þakkvisti og frágang í kringum þakop. Áf
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uppbyggingu berandi timburveggja
uppbyggingu þakvirkis úr timbri
yfirborðsmeðferð smíðaviðar
stífingum á grindarveggjum, staðsetningu stoða og festinga
mismunandi útfærslum á þakköntum og reglum um loftun
algengustu efnum og festingum í þakklæðningar
algengustu útfærslum á loftræstum timburklæðningum á útveggi
uppsetningu á vindvörn og klæðningagrind og reglum um loftun þakvirkis
skörun og neglingu borðaklæðninga
uppsetningu lagnagrindar, afréttingu og frágang hennar
hvernig á að smíða og setja upp verkpalla og fallvarnir
uppbyggingu og uppsetningu loftræstra útveggjaklæðninga
eiginleikum og notkunarsviði algengra burðar- og klæðningakerfa
mismunandi festingakerfum og afréttingu þeirra
áhöldum og tækjum sem notuð eru við uppsetningu þakvirkja og klæðninga

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

smíða þakvirki úr timbri og klæða með algengustu efnum
smíða þakvirki og klæða í samræmi við kröfur um styrkleika, einangrun og eldvarnir
klæða útveggi með liggjandi og standandi (timbur)útveggjaklæðningu
klæða útveggi með borðaklæðningu í samræmi við kröfur um styrkleika, einangrun og
eldvarnir
einangra og klæða loft innanhúss
koma einangrun fyrir og ganga frá rakavarnarlagi

Námsefni. Verkefni frá kennara, ljósrit, efni af neti o.fl.
Áætlun um yfirferð og verkefnaskil:
Verkefni unnin í kennslutímum eða eftir því sem mælt er fyrir um vinnu og skil verkefna.

Námsmat:
Símat byggt á verkefnavinnu,mætingu,virkni nemenda og sjálfstæðum vinnubrögðum í tímum
100%
Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar.
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