
BT EFN1005   EFNISFRÆÐI      10 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 fyrirlestrar á viku, auk verklegra æfinga.  
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: 

• Geti skilið grundvallaratriði byggingarefna. 
• Þekki fjaðureiginleika í stáli, áli timbri, gleri, steypu og trefjaefnum. 
• Þekki framleiðsluferil og val á byggingarefnum. 
• Geti gert prófanir á byggingarefnum til að sannreyna efniseiginleika. 
• Hafi þekkingu á eiginleikum málmsuðu. 
• Hafi þekkingu á mismunandi kolefnisfótspori byggingarefna. 
• Þekki helstu eiginleika á ferskri steypu. 
• Þekki helstu eiginleika harðnaðar steinsteypu.  
• Þekking á helstu hlutefnum steinsteypu. 

 
Leikni: Að nemandi: 

• Geti reiknað helstu kennistærðir efna. 
• Átti sig á vinnulínum efna og þýðingu þeirra. 
• Geti framkvæmd málmsuðu. 
• Geti framkvæmd efnistilraunir með tilheyrandi skýrslugerð.  
• Nemandinn geti gert grein fyrir helstu áhrifaþáttum á styrk, fjaðureiginleikum, rýrnun, skrið og aðra 

eiginleika steinsteypu. 
• Nemandinn geti blandað steinsteypu sem uppfyllir ákveðna eiginleika. 
• Nemandinn geti skrifað skýrslur um eiginleika og notkun á steinsteypu og hafi færni til að greina helstu 

skemmdir og niðurbrot steinsteypu.  
 

Hæfni: Að nemandi geti: 
• Geti rökstudd val á byggingarefni. 
• Geti tekið ákvarðarnir er varða uppbyggingu byggingahluta.  
• Nemandinn hafi hæfni til að leysa algeng verkefni sem tengjast gerð og eiginleikum steinsteypu, svo 

sem: 
o Eftirlit með uppsteypu mannvirkja. 
o Umsjón og viðhaldi steyptra mannvirkja. 

 
Lýsing: Málmar: Stál, járnsteypa, ál og ryðfrítt stál, uppbygging, framleiðsla og eiginleikar. Timbur: Uppbygging 

timburs, eiginleikar þess sem byggingaefnis, timburafurðir. Trefjaefni: helstu gerðir trefja, styrkur og 
stífleiki, notkunarmöguleikar. Gler og notkun í byggingariðnaði.  Steinsteypa sem eitt 
aðalbyggingarefnið hér á landi, hráefni og framleiðsla. Eiginleikar ferskrar og harðnaðrar steinsteypu. 
Steypuvinna og eftirlit með steypuvinnu. Nemendur gera verklegar æfingar á rannsóknarstofu undir 
handleiðslu kennara. Full þátttaka í verklegum æfingum og skil á skýrslum veitir rétt til próftöku. 

 
Lesefni: Marios Soutsos and Peter Domone, Construction Materials, Their Nature and Behaviour, 5th edition.  
A.M. Neville & J.J. Brooks, Concrete Technology.  Steinsteypa - viðhald og viðgerðir - Rb rit nr. 83. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar, verklegar æfingar og skýrslugerð. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 


