
 

 
BT REN1002  RENNSLISFRÆÐI    4 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haust  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. Kennt á haustönn 2022. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 2 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku, auk verklegra æfinga.   
Umsjónarkennari:  Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:   Stundakennari.   
 

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  
Þekking: 
• Þekki og skilji undirstöðuatriði straumfræðinnar. 

• Þekki grundvallar mæliaðferðir í straumfræði. 

• Kynnist þeim forsendum og aðferðum sem notaðar eru við hönnun á lagnakerfum ásamt vatnsmannvirkjum 

svo sem eins og  stíflum og yfirföllum. 

• Kynnist forsendum við mat á áhrifum og rennsliseiginleikum jarðvatns og jarðvatnsstreymis. 

Leikni 
• Geti beitt grundvallaratriðum rennslisfræðinnar við úrlausn verkefna. 

• Geti metið álag á mannvirki vegna vökvaþrýstings og vökvastreymis.  

• Geti metið áhrif breytinga á vökvaþrýstingi, rennslishraða og hrjúfleika í lokuðum leiðslum og opnum rásum.  

• Geti stærðarákvarðað lokaðar leiðslur og opnar rásir. 

• Geti reiknað einfalt grunnvatnsrennsli.  

Hæfni: 
• Hafi öðlast skilning á hvernig beita má grundvallarlögmálum straumfræðinnar við lausn á tæknilegum 

viðfangsefnum. 

• Hafi öðlast færni í að framkvæma einfaldar tilraunir í straumfræði. 

• Hafi öðlast nauðsynlega undirstöðuþekkingu til að geta tileinkað sér námsefni í vatns- og fráveitufræðum, 

hitunarfræði, loftræstitækni, byggingareðlisfræði, jarðtækni, umhverfisfræði og virkjanafræði. 

Lýsing: Í námskeiðinu er fjallað bæði um rennsli undir þrýstingi í lögnum og einnig um rennsli í opnum skurðum 
og rásum sem ekki eru undir þrýstingi.   I fyrri hlutanum er farið yfir eftirfarandi efni:  Inngang að straumfræði, 
þrýsting, vökvastöðufræði, Bernoulli og orkujöfnuna, innra og ytra flæði, jafnforma rennsli í pípum, stök töp í 
pípum og samsett lagnakerfi.  Í seinni hlutanum er fjallað um jafnforma- og misforma rennsli í skurðum, stíflur 
og yfirföll, straumstökk, grunnvatn og grunnvatnsstreymi og lekt og lektarprófanir. 
 
Lesefni:    Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems, 5. Útgáfa, valdir kaflar. 
Kennsluaðferðir:   Kennt í 12 vikur, 2 fyrirlestrar og 2 dæmatímat á viku, auk þess verklegar æfingar. 
Námsmat:  Skiladæmi (10%): Ekki er tekið við lausnum eftir skilafrest. Fjöldi heimadæma verður 

kynntur í upphafi námskeiðs.   
Annarpróf (20%) tvö próf verða yfir önnina.   
Verklegar æfingar (20%): Nemendur vinna í hópum og gera tvær verklegar æfingar. 
Hver hópur skilar sameiginlegri skýrslu úr hvorri tilraun. Mætingarskylda í verklegar 
æfingar, og skil á skýrslum er 100% til þess að öðlast próftökurétt.  
Lokapróf (50%): Skriflegt lokapróf  

 
Tungumál: Íslenska. 
 

 


