
BT JTÆ1003   JARÐTÆKNI OG HAGNÝT JARÐFRÆÐI   6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku, auk verklegra æfinga. 

Vettvangsferð í jarðfræði og jarðtækni. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
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 eiginleika íslensks bergs og algengra íslenskra jarðefna og geti metið notagildi þeirra við 
mannvirkjagerð . 

• Kynnist aðferðum við rannsóknir og prófanir á jarðefnum og bergi. 
• Kunni að túlka og framkvæma flokkun á jarðefnum.  
• Þekki tilgang og helstu aðferðir við þjöppun jarðefna. 
• Geti reiknað sig, bæði langtímasig og skammtímasig, og metið áhrif þess. 
• Þekki kröfur verklýsinga fyrir jarðvinnuverk og geti annast eftirlit með algengum jarðvinnuverkum.  
• Kynnist helstu hugtökum og hvað skiptir helst máli við sprengitækni. 

 
Leikni: Að nemandi kunni: 

• Að finna lekt jarðefna og hvort efni eru frostnæm. 
• Að túlka síukröfur jarðefna og setja það fram á sáldurferli. 
• Að reikna spennur í jarðvegi og finna spennudreifingu.  
• Að finna skerstyrk í jarðvegi. 
• Að reikna burðargetu undirstöðu og einfalda grundun. 
• Að finna láréttan þrýsting í jarðvegi og hvaða kraftar verka á stoðmannvirki.  
• Skil á hvaða mannvirki eru úr jarðefnum og efnisval við mannvirkjagerð. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Framkvæma einfaldar athuganir og metið þörf fyrir víðtækari rannsóknir. 
• Hanna algengar undirstöður. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð er áhersla á að nemandi geti hannað algengar undirstöður og kynnist skyldum 

viðfangsefnum sem venjulega eru leyst af sérfræðingum. Þekki kröfur verklýsinga fyrir jarðvinnuverk og 
geti annast eftirlit með algengum jarðvinnuverkum. Og öðlist þá fræðilegu þekkingu sem nauðsynleg er 
til að geta tileinkað sér hönnun jarðtæknilegra mannvirkja í námskeiðinu Jarðtækni og grundun II (BT 
JTÆ2013).  

 
Lesefni: Braja M. Das, Fundamentals of Geotecnical Engineering. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar, verklegar æfingar og vettvangsferðir. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
 


