
 

 

 

BT BEÐ1003  Byggingareðlisfræði    6 ECTS 
 
Ár:     2. ár / 3.ár. Kennt á 1. ári frá vorönn 2022. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki aðstæður myglumyndunnar í byggingarhlutum. 

• Þekki loft- og vökvastreymi ásamt hárpípuvirkni í gegnum byggingahluta.  

• Þekki helstu tæki og tól til að meta ástand byggingarhluta svo sem loftþéttleikamælingar, 
hitamyndavélar, rakamæla og barkamyndavélar. 

• Kunni skil á eiginleikum hljóðs og hljóðburði.  

• Kunni skil á hljóðísogi og hljóðeinangrun / hljóðdeyfingu byggingarefna.  

• Þekki kröfur og staðla um hljóðvist í byggingum og utan þeirra.  

• Kunni skil á hljóðflokkum og hljóðtáknum. 
 
Leikni: Að nemandi: 

• Geti reiknað varmaleiðni, hitafall, rakafall og hlutfallsraka í byggingarhlutum við stöðugt ástand og í 
einvíðu rúmi. 

• Geti reiknað loftstreymi í gegnum göt og rifur í byggingarhlutum, vegna hitastiguls. 

• Geti reiknað sólgeislun á lárétta og lóðrétta byggingarfleti. 
 
Hæfni: Að nemandi: 

• Hafi kunnáttu til að meta áhrifa ofna og glugga á skynjunarhita. 

• Geti gert byggingafræðilega útreikninga á deililausnum. 

• Öðlist nauðsynlega undirstöðuþekkingu til að geta tileinkað sér framhaldsmenntun í tengdum 
faggreinum tæknifræðinnar. 

 
Lýsing: Námskeiðið veitir fræðilega undirstöðuþekkingu í raka- og hitunarfræði auk hljóðvistar, ásamt því að 

tengja fræðin við úrlausn hagnýtra viðfangsefna í byggingum. Markmiðið er að nemendur öðlist skilning 
á grundvallaratriðum byggingareðlisfræði, einkum raka og varmafræði, og geti beitt þeim við úrlausn 
hagnýtra verkefna.  
Meðal þess semfjallað er um er: Helstu hugtök í byggingareðlisfræði; Uppbygging og tilgangur hinna 
ýmsu efnislaga í útveggjum og þökum. Áhrifum frá óþéttum byggingarhlutum; Útfærsla á þéttingu 
byggingarhluta. Grundvallaratriðum hljóðvistar verða gerð skil. Tíðnissvið og heyrnarsvið, hljóðburður og 
flutningsleiðir hljóðs. Hljóðísog og hljóðeinangrun. Hljóðflokkar og kröfur um hljóðeinangrun. Hljóðtákn. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, verklegir tímar og dæmatímar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 

 


