
Kennsluáætlun vorönn 2020  

RLTK3RB05 Raflagnateikning 

Námsgrein: Raflagnateikning 

Lýsing:  

Áfanginn er sá hluti rafvéla kennslunnar sem kenndur er á verkstæði með aðstöðu til að taka 

sundur tæki og til viðgerða minni og stærri rafvéla og raftækja. Í áfanganum er lögð áhersla á 

atriði er varða jafnstraumsvélar og einfasa riðstraumshreyfla. Einnig er lögð áhersla á viðgerðir 

og viðhald þriggja fasa rafvéla s.s. leguskipti  og ýmsar mælingar. Fjallað er um frágang og 

öryggisreglur við niðursetningu véla og slysahættu sem fylgir vinnu við rafbúnað og vélrænan 

búnað Þá er lögð áhersla á að nemendur æfist í að nota mælitæki og verkfæri rafiðnaðarmanna, 

greina bilanir og gera við raftæki og venjist við að taka tillit til öryggissjónarmiða við viðgerðir 

svo og kostnaðarmat. Gerð er grein fyrir þýðingu merkiskilta á vélum og tækjum. Farið er yfir 

öryggisatriði í umgengni á spennum , bæði stórum og smáum.  

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

Öryggiskröfum sem gerðar eru til laustengdra tækja.  Merkingum rafbúnaðar.  Þrífasa 

riðstraumsmótorum og rafölum og spennum.  Notkun rafmótora í iðnaði. Mjúkræsum og 

hraðabreytum.  

 

Leikniviðmið:  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

Setja upp og tengja þrífasa mótora og spenna. Beita verkfærum og mælitækjum er leiða í ljós 

ástand rafvéla og raftækja.  Hafa gott vald á vélum og verkfærum sem notuð eru í störfum 

rafiðnaðarmanna.  Hafa skilning á hættum er fylgi því að umgangast raftæki tengja og stilla 

hraðabreyta og mjúkræsa.  

 

Hæfniviðmið  

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

Bilanagreina og meta ástand hinna ýmsu rafvéla og tækja.  Setja upp og keyra þrífasa mótor og 

spennir.  Setja upp mótor með mjúkræsi og hraðabreyti.  

Námsmat  

 

 

 

   

  



Áætlun um yfirferð og verkefnaskil:  

Mánuður/vikur  Námsefni  Verkefni / Próf  Athugasemdir 
Janúar    

Vika 1 Kynning    

Vika 2    

Vika 3    

Vika 4    

Febrúar     

 Vika 5    

 Vika 6    

Vika 7    

Vika 8    

Mars    

 Vika 9    

Vika 10    

Vika 11    

Vika 12    

Apríl    

 Vika 13    

 Vika 14    

Vika 15    

Vika 16    

Vika 17    

 Maí    

Vika 18    

Vika 19   Námsmat/próf 

Vika 20   Niðurstöður náms. 

Birt með fyrirvara um breytingar og viðburði skv. Skóladagatali. 

  


