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1. Inngangur 

Forsteyptar húseiningar er góður kostur þegar velja skal efni til húsbygginga. Einingarnar eru 

framleiddar innandyra við bestu aðstæður og felst í því ákveðin gæðatrygging. Auk þess er hægt 

að stytta byggingartímann með því að haga undirbúningi þannig að einingarnar séu tilbúnar 

þegar á þarf að halda. 

Ytra byrði húsbygginga, sem er veðurkápan á forsteyptum einingum, er sá byggingarhluti sem 

mest á reynir þegar veður eru válynd. Í verkefni þessu ætla ég að leitast við að svara þeirri 

spurningu hvort hægt sé að nota basalttrefjanet í staðinn fyrir kambstál sem sprungubendingu í 

veðurkápunni. Þar sem basalttrefjarnar tærast ekki er hægt að minnka steypuhulu og þannig 

minnka þversnið veðurkápunnar. Þannig er ekki einungis hægt að minnka eiginþyngd 

einingarinnar, sem getur sparað flutningskostnað, heldur líka minnka magn sements sem þarf 

til framleiðslunnar.  

Í fyrri hluta verkefnisins er fjallað almennt um steinsteypu og prófanir á steinsteypu. Fjallað er 

um basalt, eiginleika þess, notkun og framleiðslu auk annarra trefjaefna sem eru notuð í 

steinsteypu. Í lok fyrri hluta eru forsteyptar einingar í forgrunni. Sögulegum staðreyndum verða 

gerð skil auk þess sem að metnir verða kostir þess að nota forsteyptar einingar. 

Í seinni hluta er fjallað um framvindu verkefnisins, alveg frá mótasmíði og að framkvæmd 

tilraunar. Í lokin verður svo niðurstöðunum gerð skil, bæði álagsgreiningu og niðurstöðum 

prófana. Metið verður hvort og hversu mikill sparnaður getur hlotist af því að minnka þversnið 

veðurkápunnar. 
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2. Fræðilegur hluti 

2.1. Steinsteypa 

2.1.1. Sögulegt ágrip steinsteypu 

Steinsteypa hefur á síðustu 100 árum haft meiri áhrif á umhverfi okkar og óbeint á líf okkar en 

önnur efni. Elstu heimildir um notkun sements eru frá tímanum ca. 2500 til 4000 árum fyrir 

Krist, þegar forn Grikkir og Egyptar brenndu kalkstein til að búa til kalk og síðan sement. Það 

voru svo Rómverjar sem hófu sementsframleiðslu upp á annað plan, ca. 300 árum fyrir Krist, 

og notuðu steinsteypu í stórum stíl. Þeir prófuðu að blanda eldfjallaösku við kalkið og við það 

varð til miklu sterkari steinsteypa.  

Ein elsta og merkasta bygging úr steinsteypu 

er Pantheon musterið í Róm á Ítalíu (byggt 

ca. 27 árum f. Krist). Loftið er steinsteypt 

hvelfing sem er um 43 metrar í þvermál. 

Þetta hús er enn í dag stærsta hvelfing á 

jörðu sem gerð hefur verið úr steinsteypu, 

sem ekki er járnbundin (Haraldur 

Sigurðsson, 2010). 

Þar sem togstyrkur steinsteypu er mjög lítill 

í samanburði við þrýstistyrk þarf að styrkja 

steypuna gagnvart togálagi og er það að öllu 

jöfnu gert með steypustyrktarjárni. Byrjað 

var að styrkja togþol steypu á seinni hluta 

19. aldar og má segja að þá hafi fyrir alvöru 

verið byrjað að nota steinsteypu sem byggingarefni.  Á 20. öldinni og fram til dagsins í dag er 

steinsteypa almennt styrkt með steypustyrktarjárni, en þó hefur færst í aukana að nota gler- og 

karbontrefjar sem styrkingu (Sutherland, Dawn Humm, & Mike Chrimes, 2001).  

2.1.2. Samsetning steinsteypu 

Einfaldasta blanda af steinsteypu er úr sementi, fylliefnum (möl og sandur) og vatni. Hlutfall 

þessara grunnefna ræður svo mestu um eiginleika steypunnar, s.s. styrk, fjaðurstuðul, 

rakadrægni o.fl. Efni í sementinu hvarfast við vatnið og mynda sementsefju sem límir fylliefnin 

saman.  

Mynd 2-1 – Pantheon musterið í Róm (Historywiz, e.d.). 
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Til þess að bæta eiginleika steinsteypunnar má síðan bæta við ýmsum íblöndunarefnum og 

íaukum, s.s. loftblendi og possolonum til að auka endingu, þjálniefni til að auka vinnanleika og 

minnka vatnsþörf, hröðunarefni til að hraða hörðnun og hemilefni til að seinka hörðnun. 

 

2.1.3. Styrkmyndun steinsteypu 

Efnahvörf vatns og sements segja til um styrkmyndun steinsteypu. Magn vatns og sements 

ásamt umhverfishitastigi ræður mestu um hraða efnahvarfanna og þannig styrkmyndunina. 

Þannig skiptir v/s tala höfuðmáli en það er hlutfall vatns á móti sementi. Eftir því sem v/s talan 

er hærri þá eykst magn háræða í steinsteypunni (sjá mynd 2-2). Það veldur því að holrýmd 

sementsefjunnar eykst og styrkur hennar minnkar. Á mynd 2-3 má sjá hvernig styrkur 

steinsteypu fellur eftir því sem v/s talan hækkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 2-3 – Samband v/s tölu og styrks í steinsteypu 

(Inakar, 2013). 

Mynd 2-2 – Samband v/s tölu og magns háræða í 

steinsteypu (Jakobsen, Johansen, & Thaulow, 2001). 
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2.1.4. Kennistyrkur 

Kennistyrkur steinsteypu er skilgreindur út frá mældum þrýstistyrk eftir 28 daga hörðnun við 

+20°C hitastig og rakastig að lágmarki 95%. Sem dæmi er steinsteypa með kennistyrk C25/30 

með 25 MPa sívalningsstyrk og 30 MPa teningsstyrk að lágmarki.  

 

2.2. Almennt um prófanir á steinsteypu 

2.2.1. Þrýstiþol 

Þrýstiþolsprófun er auðveld og nokkuð áreiðanleg prófun á 

styrkleika steinsteypu. Sýnið er sívalningslaga og er hæð 

sýnanna höfð tvisvar sinnum þvermálið. Það er gert til þess 

að spennumyndunin og brotsárið sé svipað frá einu sýni til 

annars. Hér á landi er algengast að nota sýni sem eru 

100x200mm eða 150x300mm. Á mynd 2-4 má sjá hvernig 

þrýstiþolsprófun fer fram. 

2.2.2. Beygjutogþol 

Beygjutogþolspróf eru oftast með tveimur mismunandi uppsetningum. Annars vegar miðjuálag 

eins og sést á mynd 2-5 og hins vegar þriðjahlutaálag eins og sést á mynd 2-6. 

Beygjutogþolsspennur myndast í bitum og plötum vegna álags, hitabreytinga eða samdráttar í 

steypunni. Það geta komið mismunandi niðurstöður úr prófunum eftir því hvor uppsetningin er 

valin. Þriðjahlutaálagið gefur minna beygjutogþol þar sem álagið dreifist á stærri hluta 

bita/plötu og því verður brotið í veikasta hluta sýnisins. 

 

  

Mynd 2-4 – Þrýtiþolsprófun á sívalningi. 

Mynd 2-5 – Uppsetning á miðjuálagsprófi. Mynd 2-6 – Uppsetning á þriðjahlutaálagsprófi. 



5 

 

2.2.3. Frostþol 

Til að meta frostskemmdir í steinsteypu er algengast að meta skemmdir sem verða á yfirborði 

steypunnar. Þær koma fram í formi flögnunar sem verður til vegna frost/þýðu áraunar. Prófanir 

fara þannig fram að þrjár sneiðar, sem eru 50mm þykkar, eru sagaðar úr 150x300mm sívalningi. 

Sívalningurinn hefur þá verið við 100% raka í 21 dag. 

Sneiðarnar eru síðan settar í rakaklefa með 65% hlutfallsraka 

við 20°C og geymdar þar í sjö daga. Sýnin eru næst sett í 

einangruð mót og þétt vel meðfram þeim með kítti, þannig 

að vökvi geti aðeins legið ofan á yfirborði sýnanna. Þegar 

kíttið hefur tekið sig er yfirborð sýna fyllt með fersku vatni, 

plastdúkur settur yfir og það látið standa þannig við 20°C í 

þrjá daga. Ferska vatninu er síðan skipt út fyrir 3% NaCl 

saltlausn, plastdúkurinn settur aftur yfir og sett í frost/þýðu skáp. Sýnin eru látin fara í gegnum 

fyrirfram ákveðinn fjölda umferða (56 umferðir) í frost/þýðu áraun, þar sem hitastig hleypur frá 

20°C og niður í -20°C á hverjum sólarhringi.  

Mælingar fara fram fimm sinnum yfir 56 daga tímabil, eða eftir 7, 14, 28, 42 og 56 daga. 

Mælingarnar fara þannig fram að saltlausninni er hellt af sýninu og flögnunin skoluð af í bakka. 

Bakkinn er síðan settur í ofn og flögnunin þurrkuð og síðan vigtuð. Saltlausn er síðan sett aftur 

á sýnið og það sett aftur inn í frost-þýðu skápinn.  Frostþolsprófið er framkvæmt skv. sænskum 

staðli SS 13 72 44 (Swedish Standards Institution, 1995). 

 

2.3. Basalt 

2.3.1. Bergtegundin basalt 

Basalt er basískt storkuberg sem myndast þegar möttulefni bráðnar og storknar hratt, eins og 

gerist t.d. í gosi undir jökli. Á Íslandi sem og víðar á yfirborði jarðar er basalt algengasta 

bergtegundin (Sigurður Steinþórsson, 2011). Basalt þekur alla hafsbotna, sem og úthafseyjar 

eins og Ísland, en talið er að u.þ.b. 70% af yfirborði jarðar sé úr basalti. Einnig má geta þess að 

stór hluti af yfirborði Tunglsins og Mars er þakin basalti (King, 2008).  

2.3.2. Sögulegt ágrip basalttrefja 

Fyrstu tilraunir til framleiðslu basalttrefja voru gerðar í Bandaríkjunum árið 1923 af frönskum 

manni að nafni Paul Dhe og var honum veitt bandarískt einkaleyfi til framleiðslunnar. Þessar 

Mynd 2-7 – Verið að undirbúa 

frostþolspróf. 
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tilraunir voru þróaðar enn frekar eftir seinni heimsstyrjöldina í Bandaríkjunum, Evrópu og þá 

einkum þeim ríkjum Austur-Evrópu sem mynduðu gömlu Sovétríkin. Rannsóknir þessar voru 

aðallega gerðar til þróunar og framleiðslu hergagna og þá einkum flugskeyta (Ross, 2006). 

Á Íslandi hefur vinnsla á jarðefnum til iðnaðarframleiðslu ekki verið mikil, nema þá helst 

vinnsla á steinullarefni í Steinullarverksmiðjunni á Sauðárkróki. Árið 1976 flutti þáverandi 

þingmaður Suðurlands, Ingólfur Jónsson (oft kallaður Ingólfur á Hellu), tillögu til 

þingsályktunar um rannsóknir á notagildi innlendra jarðefna til iðnaðarframleiðslu. Í tillögu 

þessari er meðal annars vísað til þess að basalt sé vinnanlegt jarðefni á Íslandi (Ingólfur Jónsson, 

1976).  

2.3.3. Framleiðsla basalttrefja 

Blágrýti, öðru nafni basalt, er fyrst mulið niður í 5-20mm steina, þvegið og loks þurrkað. Mulið 

bergið er síðan brætt við 1400-1600°C í bræðsluofnum sem ganga fyrir gasi eða olíu. Bráðnu 

basaltinu er loks þrýst í gegnum örfína stúta til að mynda þunna þræði sem eru frá 9-15μm. 

Þræðirnir eru loks undnir upp á kefli og eru þá tilbúnir til notkunar. Framleiðsla basalttrefja fer 

einkum fram í Bandaríkjunum, Kína og Austur-Evrópu (Quagliarini, Monno, Lenci, & 

Bondioli, 2012). 

2.3.4. Eiginleikar basalttrefja 

Basalttrefjar hafa gríðarlega gott veðrunarþol, tærast ekki, þola vel efni sem innihalda sýrur og 

leiða ekki rafmagn. Togstyrkur basalttrefja er mikill, eða allt að 4840 MPa. Til samanburðar er 

togstyrkur kambstáls u.þ.b. 500 MPa. Brunaþol basalttrefja er mikið og geta þær haldið allt að 

90% af styrk sínum við 600°C í tvær klst. (Sim, Park, & Moon, 2005). Í töflu 2.1 er borinn 

saman þéttleiki, togstyrkur og fjaðurstuðull fjögurra hráefna. 

  

                                               Tafla 2-1 – Samanburður fjögurra hráefna: 

 

Hráefni
Þéttleiki 

[g/cm3]

Togstyrkur 

[MPa]

Fjaðurstuðull 

[GPa]

Basalt 2,7 4840 89

Stál B500B 7,8 500 210

E-Glass 2,6 3450 76

Polypropoline 0,91 270-650 38
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2.4. Notkun annarra trefja í steinsteypta byggingarhluta 

2.4.1. Plast- og stáltrefjar 

Um nokkurt skeið hafa stál- og plasttrefjar verið notaðar til styrkaukningar á steyptum hlutum 

við byggingaframkvæmdir á Íslandi. Notaðar hafa verið burðarþolsplast- og stáltrefjar til að 

auka seiglu og höggþol á staðsteyptum gólfplötum sem eru á fyllingu og þá oft í staðinn fyrir 

kambstál. Auk þess eru trefjar notaðar í sprautusteypu í jarðgöngum. Polypropylen plasttrefjar 

eru þó mest notaðar. Þær koma í veg fyrir plastístka rýrnun í yfirborði steypunnar sem myndast 

fljótlega eftir niðurlögn hennar og þá einkum vegna útþornunar (BM Vallá , 2011).   

2.4.2. Glertrefjar 

Mismunandi flokkar eru til af glertrefjum en algengasti flokkurinn eru E-Glass trefjar (e. 

elictrical glass). Efnauppbygging þeirra er að mestu leyti kísilsýra (SiO2) sem unnin er úr sandi, 

eða u.þ.b. 50% af heildinni. Önnur efni eru kalsíumoxíð (CaO), u.þ.b. 20% sem unnið er úr 

kalksteini, súrál (Al2O3), u.þ.b. 15% sem unnið er úr leir, bórsýra (B2O3), u.þ.b. 10% sem unnin 

er úr steindinni colemanít auk annarra efna sem eru í minna magni (Páll Árnason, 2007). 

Helstu eiginleikar glertrefja eru svipaðir og basalttrefja. Þær eru léttar, hafa mikinn togstyrk 

og tærast ekki. Einnig eru þær þeim eiginleikum búnar að leiða ekki rafmagn og voru þess 

vegna notaðar í forsteypta bita í Álverinu í Straumsvík þar sem hætta er á segulmögnun. Þar 

voru þeir staðsettir í kringum leiðarana sem flytja rafmagn í skautin í kerskálunum 

(Sigurbjörn Óli Ágústsson, munnleg heimild, 2. nóvember 2015). 
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2.5. Forsteyptar einingar 

2.5.1. Sögulegt ágrip 

Notkun forsteyptra eininga á sér áralanga sögu í heiminum. Á mynd 2-8 má sjá hvar verið er 

að færa til forsteypta útveggjaeiningu í bresku borginni Liverpool árið 1905 og einnig hvar 

verið er að koma fyrir útveggjaeiningu í fjölbýlishúsi sem er svo sýnt fullbúið.  

Notkun forsteyptra eininga tók svo mikinn kipp á fimmta og sjötta áratug síðustu aldar. Evrópa 

var í sárum eftir seinni heimsstyrjöldina og þurfti þess vegna að finna lausnir til þess að byggja 

húsnæði á sem skemmstum tíma (Sutherland, Dawn Humm, & Mike Chrimes, 2001). 

  

Mynd 2-8 – Á efri myndunum tveimur er verið að meðhöndla forsteyptar einingar í fjölbýlishúsi í bresku borginni 

Liverpool árið 1905 og á neðstu myndinni er viðkomandi hús fullbúið. 
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Á Íslandi er ekki eins löng hefð fyrir forsteyptum einingum. Fyrstu heimildir um þær eru frá 

gerð hitaveitustokka í Reykjavík á árunum 1941-1943. Þá 

voru lokin á stokkana steypt í sérmót á staðnum og hífð 

þegar hörðnun var orðin nógu mikil (Sigurbjörn Óli 

Ágústsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2015).  

Árið 1947 stofnaði Sigurlinni Pétursson húsasmíðameistari 

fyrirtækið Einingahús. Hann gerði heilmikinn samanburð á 

byggingaraðferðinni við hefðbundnar aðferðir, þ.e. steypt 

á staðnum. Segja má að hann hafi verið ákveðinn 

brautryðjandi í framleiðslu á einingum til íbúðarhúsa, en 

allmörg ,,Sigurlinnahús“ standa eftir hann í Garðabæ 

(Konráð Bjarnason, 1999, 11. desember).  

Eitt þekktasta fyrirtækið sem hefur sérhæft sig í gerð 

forsteyptra eininga er Byggingariðjan, stofnað árið 1958. 

Þeir byrjuðu á því að gera burðarbita úr forspenntri 

steinsteypu. Notkunin jókst síðan smá saman og við 

svokallaðar ,,Breiðholtsframkvæmdir“ árið 1966 

komu fyrstu stóru verkefnin við gerð stiga og 

stigapalla í fjöldann allann af fjölbýlishúsum. Á 

mynd 2-10 má sjá auglýsingu frá Byggingariðjunni 

sem birtist í tímaritinu Frjáls verslun árið 1976. 

Textinn við auglýsinguna talar sínu máli. 

Fleiri fyrirtæki voru stofnuð, s.s. Loftorka, Möl og 

sandur, Brúnás, Ós Einingaverksmiðja, Pípugerð 

Reykjavíkur o.fl. Þessi fyrirtæki komu meira og 

minna öll að gerð forsteyptra eininga, s.s. hellugerð, 

röragerð o.fl. (Sigurbjörn Óli Ágústsson, munnleg 

heimild, 17. nóvember 2015).  

Þau fyrirtæki sem að ofan eru talin áttu flestöll stutta 

ævi, þar sem annaðhvort varan sem framleidd var 

seldist ekki eða nýjar byggingaraðferðir ruddu þeim úr vegi, eins og t.d. holsteinn. Sum 

Mynd 2-9 – Hitaveitustokkur í Reykjavík 

með forsteyptum lokum frá árunum 1941-

1943. 

Mynd 2-10 – Sigurlinnahús í Garðabæ 

(Konráð Bjarnason, 1999, 11. desember). 

Mynd 2-11 – Auglýsing frá Byggingariðjunni 

(Byggingariðjan, 1976). 
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fyrirtæki hurfu vegna sameiningar eða samkeppni og í dag eru þrjú fyrirtæki lang 

fyrirferðarmest á markaðnum. Þau eru Einingaverksmiðjan ehf, Loftorka ehf og Smellinn hús, 

sem er í eigu BM Vallár.   

2.5.2. Uppbygging forsteyptra útveggjaeininga 

Einangraðir útveggir, eða samlokueiningar, skiptast í þrjú 

lög. Burðarhluti, sem er oftast 130-150mm, einangrun 

sem er 100mm og veðurkápu sem er 70mm (sjá mynd 2-

12). Áferð á veðurkápunni fer svo eftir óskum hvers og 

eins, en algengast er að hafa einhvers konar steiningu 

(völun) eða stálmótaáferð. Að innan er burðarhlutinn 

tilbúinn til sandspörtslunar. Allir íhlutir, s.s. raflagnir, 

lagnastokkar eða einhvers konar festingar, eru settir í 

eininguna eftir óskum hönnuða.  

Hurðir og glugga er hægt að steypa með einingunum eða 

setja þá í eftir á.  

2.5.3. Kostir við forsteyptar útveggjaeiningar 

Forsteyptar einingar hafa ýmsa kosti fram yfir aðferðina að ,,steypa á staðnum“. Þar vegur 

gæðaeftirlit þyngst þar sem alltaf er steypt innandyra, við bestu aðstæður. Stýrðar aðstæður 

vega líka þungt, s.s. hiti, víbrun, mæling, járnun, ísetning ísteypuhluta, yfirbreiðsla, pússun 

o.s.frv.. Áferð forsteyptra eininga er líka oftast þannig að ekki er þörf á eftirmeðhöndlun. Þar 

sem hörðnunartími er oftast stuttur, eða 10-20 klst., þá er afkastagetan mikil. Óvissuþáttum við 

byggingaframkvæmdir fækkar, tímaáætlanir standast og húsin eru reist og tilbúin á styttri tíma, 

sem lækkar fjármagnskostnað.  

 

 

 

 

Mynd 2-12 – Snið af hefðbundinni 

forsteyptri samlokueinigu (BM Vallá, 2011). 
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3. Framkvæmdahluti 

3.1.  Aðstaða og tæki 

Öll vinna við undirbúning og framkvæmd tilrauna fór fram í Háskóla Reykjavíkur annars vegar 

og hins vegar á rannsóknarstofu EFLU við Höfðabakka 9 í Reykjavík. Öll mótasmíði fór fram 

í Selinu, sem er rannsóknarstofa tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík. Vinna við 

steypublöndun og prófanir fór fram á rannsóknarstofu EFLU. Rannsóknarstofa EFLU útvegaði 

öll tæki sem notuð voru við steypublöndun og prófanir.  

 

3.2. Steypumót 

Allt efni sem notað var við gerð steypumóta fyrir plötusýnin kom frá hjá BYKO 

byggingarvöruverslun í Kópavogi.  Það efni sem var notað var eftirfarandi: 

 Mótakrossviður 12mm, 1500x3000mm, 4stk 

 Byggingartimbur 45x95mm, 8 stk. 

 Timburskrúfur  

Byrjað var á því að rista niður krossviðinn þannig að 

hann passaði sem botninn í mótin. Þar næst var 

timbrið rist niður í réttar þykktir þannig að það 

passaði fyrir hvert sýni. Það voru þrjár mismunandi 

þykktir af sýnum og þurfti að útbúa þrjú mót af hverri tegund. Timbrið 

var að lokum skrúfað fast við krossviðinn og voru mótin þá tilbúin (sjá 

mynd 3-1). Mótin voru öll 600x700mm að innanmáli og ramminn var 

20mm, 35mm og 50mm að hæð. 

Mótin fyrir sívalningssýnin sem notuð voru fyrir steypuprófanir komu öll 

frá EFLU verkfræðistofu. Annars vegar voru það 3 stk. 100x200mm mót 

fyrir þrýstiþolsprófun og hins vegar 1 stk. 150x300mm mót fyrir 

frostþolsprófun. Sívalningssýnin voru öll úr járni. 

 

Mynd 3-1 – Mót undir plötusýni. 

Mynd 3-2 – Mót undir 

sívalning. 
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3.3. Hráefni í steypusýni 

Allt þurrefni sem notað var í steinsteypu kom frá BM Vallá, Breiðhöfða 3, Rvk. Flotefni kom 

frá Einingaverksmiðjunni, Breiðhöfða 10, Rvk. 

3.3.1. Steinsteypa 

Í steinsteypuna var notað Anlegg sement frá Sementsverksmiðjunni á Akranesi (sjá 

tækniupplýsingar í kafla 8.1 Viðauki A).  Anleggs sement er sement af portland-gerð og er 

framleitt í Noregi af Norcem AS. Fylliefnið er svokallaður ,,Grófur Björgunarsandur“ og 

kemur það upphaflega frá Björgun ehf með uppdælingu af hafsbotni (sjá tækniupplýsingar í 

kafla 8.2 Viðauki B). Á heimasíðu BM Vallár er fylliefnið skilgreint sem ,,Steypusandur“, 

þveginn og blandaður með kornastærð 0-8mm.   

Flotefni heitir ,,Master Glenium sky 615“ (sjá tækniupplýsingar í kafla 8-3 Viðauki C) og kemur 

upphaflega frá BASF sem er alþjóðlegt efnafyrirtæki, stofnað í Þýskalandi árið 1865.   

3.3.2. Basalttrefjar 

Basalttrefjamottan sem notuð var við tilraunir kom frá Háskólanum í Reykjavík, en er 

upphaflega frá belgíska framleiðandanum Basaltex. Heitið á mottunni er ,,Basalt Geogrid 200-

11x12mm“ og vísar nafnið í þyngd/m2 sem er 200g og möskvastærðina sem er 11x12mm. Þessi 

tegund af mottu er upphaflega ætluð til 

vegaframkvæmda og þá helst til að auka líftíma og 

minnka áhrif sprungumyndana vegna 

umferðarþunga og hitabreytinga. Basalttrefjamottan 

er ekki einsleit og hefur til að mynda tvöfalt meiri 

togstyrk í aðra áttina. Frekari tækniupplýsingar um 

mottuna eru í kafla 8.4 Viðauka D. 

 

3.4. Steypuvinna 

Eins og áður hefur komið fram fór steypuvinna fram á rannsóknarstofu EFLU. Ákveðið var í 

upphafi að hafa steypuna alveg loftlausa (þ.e. ekki með loftblendi). Það var gert til þess að auka 

styrk steypunnar og einnig til þess að losna við loftblendi sem breytu í niðurstöðum. Til að gera 

steypuna frostþolna þurfti því að lækka v/s töluna og auka sementsefju til þess að auka þjálni.     

Mynd 3-3 – Basalttrefjamotta sem notuð var í 

tilraunir. 
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3.4.1. Steypublanda 

Þar sem þykkt þversniðs þeirra prufa sem steypa átti var lítil, eða 20mm og upp í 50mm þurfti 

að leitast við að hafa steypuna með sem mestan vinnanleika. Þar sem búið var að ákveða að 

hafa steypuna loftlausa var það fyrirséð að vinnanleiki yrði ekki mikill vegna þess að v/s talan 

yrði mjög lág. Áveðið var að reyna að hafa viðmiðið þannig að v/s talan yrði í kringum 0,3. Það 

þýðir að sem hlutfall af sementi er vatn 30%. Þjálninni átti svo að ná með nægu flotefni sem í 

þessu tilfelli var ca. 2% sem hlutfall af sementi auk þess sem sementsefjan var aukin. 

Þar sem fylliefni í steinsteypu eru um 60-70% af rúmmáli hennar hefur rakainnihald þeirra 

mikið að segja um hversu miklu vatni þarf að 

bæta við steypuna. Þess vegna þarf að mæla 

rakainnihald fylliefnisins fyrir hverja blöndu. Það 

var gert þannig að fylliefnið var vigtað og gert 

klárt fyrir hverja hræru. Prufa var tekin og sett í 

bakka, vigtuð og síðan sett í þurrkofn. Daginn 

eftir var bakkinn vigtaður aftur og fékkst þannig 

rakainnihald fylliefnisins. 

 

Í stuttu máli sagt voru gerðar tvær blöndur og sú seinni var notuð í tilraunirnar. Í kafla 8.5 

Viðauka E má sjá upplýsingar um steypublönduna. Annars vegar eru upplýsingar um blöndu 

pr. m3 og hins vegar blöndu pr. hræru. Ákveðið var að blanda 60 lítra í hverri hræru sem þótti 

vera hentugt magn. Sigmál var mælt og reyndist það vera 250mm. Enginn aðskilnaður var í 

efninu. 

3.4.2. Niðurlagning steypu 

Steypan var tekin beint úr hrærivél og í bakka og úr bakkanum var hún síðan smurð ofan í 

mótin. Búið var að pensla mótin að innan með mótaolíu 

þannig að viðloðun við steypuna yrði sem minnst. Mótið 

var hálffyllt, basalttrefjamottan lögð ofan á þannig að hún 

yrði í miðju þversniði og því næst var mótið fyllt. Mótið 

var að lokum víbrað á ,,titraraborði“ til þess að fá þétta 

steypu með fallegri áferð og einnig til þess að hindra 

myndun steypuhreiðra.  

Mynd 3-4 – Fylliefni tilbúið í bökkum. 

Mynd 3-5 – Verið að leggja steypu í mót. 



14 

 

Að lokum voru steyptir fjórir sívalningar til þess að geta framkvæmt frostþols- og 

styrkleikapróf.  

 

3.5. Meðhöndlun sýna eftir steypu 

Þegar búið var að víbra steypuna voru mótin hvert af öðru lögð á borð og plast sett yfir til þess 

að hindra rakaútgufun. Steypan var látin liggja í mótunum í u.þ.b. 12 klst. eða þangað til að 

óhætt var að losa mótin frá. Plöturnar voru því næst settar í kar með 20°C heitu vatni og látnar 

liggja þar í 28 daga til þess að ná nægjanlegum styrk til prófana.  

 

 

 

 

 

 

Hvert og eitt sýni var merkt með ákveðnu númerakerfi til þess að halda utan um niðurstöðurnar, 

auk þess sem steypudagur var merktur. Á myndum 3-8 og 3-9 má sjá hvernig sívalningar og 

plötur voru merktar.  

 

 

 

Mynd 3-6 – Búið að setja plast yfir steypusýni. Mynd 3-7 – Plötusýni komin í vatnskar með 

20°C heitu vatni. 

Mynd 3-8 – Merkt sívalningssýni. Mynd 3-9 – Merkt plötusýni. 
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3.6. Framkvæmd tilraunar 

Tilraunin fór þannig fram að plöturnar voru settar í prófunarbúnaðinn, ein af annarri og 

álagsprófaðar gagnvart beygjutogþoli. Formbreytingar ásamt álagi var mælt og vistað 

jafnóðum. Sívalningar voru þrýstiprófaðir og niðurstöður vistaðar (sjá kafla 2.2.2 og 2.2.3 um 

framkvæmd prófs). Niðurstöður úr tilraunum má sjá í kafla 4. 

3.7. Prófunarbúnaður 

Eins og áður hefur komið fram fóru allar prófanir fram á rannsóknarstofu EFLU á Höfðabakka 

9. Prófunarbúnaðurinn sem notaður var samanstóð annars vegar af vökvatjakki með 

innbyggðum færslumæli og hins vegar af 

vökvatjakki sem mældi þrýstiþol sívalninga. Öll 

gögn voru síðan vistuð inn á samtengda tölvu.  

Allur prófunarbúnaður kemur frá ítalska 

fyrirtækinu Controls (www.controls.it) sem 

sérhæfir sig í framleiðslu á háþróuðum 

mælitækjum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3-10 – Vökvatjakkur á verkfræðistofunni EFLU 

sem notaður var við beygjutogþolsprófanir. 

http://www.controls.it/
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4. Niðurstaða tilrauna 

4.1. Álagsgreining 

Val á stærð sýna var ákveðið með það í huga að í hefðbundnum samlokueiningum eru tengingar 

á milli burðarhluta og veðurkápu með 600mm millibili. Tengingarnar eru ryðfríir 6mm 

kambstálsstólar sem eru ca. í miðju þversniði. Þannig má ætla að mesta álagið sem steypan 

verður fyrir sé á milli stólanna og er tilraunin því sett upp eins og sést á mynd 4-1.  

Það álag sem fyrst og fremst þarf að huga að þegar verið er að álagsgreina veðurkápuna er hvers 

konar höggálag og vindálag. Vindálag var reiknað út miðað við byggingu sem er staðsett í 

Rangárvallasýslu, nánar tiltekið í Rangárþingi eystra. Það álag sem kom út úr þeim reikningum 

var síðan sett upp í tölvuforritinu Robot. Niðurstöður vægisútreikninga sem komu út úr Robot 

reyndust svo lágar að þær verða aldrei ráðandi þegar verið er að styrkleikaprófa veðurkápuna. 

Auk þess er harðpressuð einangrun undir veðurkápunni sem hefur þrýstiþol upp á 140 kPa, sem 

samsvarar 14 tonnum á fermeter (Promens, 2013). Þannig verður til samverkun á milli þeirra 

þriggja hluta sem mynda samlokueininguna þannig að álagið dreifist frá veðurkápu yfir í 

burðarhlutann. Niðurstöður útreikninga á vindálagi má sjá í kafla 8.7 Viðauki G.  

Það reyndist erfitt að framkalla einhvers konar höggálagspróf og var því ákveðið að gera 

miðjuálagspróf til þess að fá fram niðurstöður sem hægt væri að bera saman við fræðileg gildi.   

 

 

           Mynd 4-1 – Uppsetning á beygjutogþolsprófi í tilraunum. 
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4.2. Plötur með basalttrefjum 

Eins og áður hefur komið fram voru þrjú mismunandi þversnið skoðuð. Steypt voru þrjú sýni 

fyrir hvert þversnið og voru niðurstöður tilrauna fengnar með mælingu á beygjutogþoli 

sýnanna. Fræðileg gildi voru reiknuð eftir formúlum úr kennsluritum Torfa G Sigurðssonar; 

„Hegðun bents þversniðs við hreina beygju“ og ,,Útreikningar á brotstigi – hrein beygja“. Auk 

þess voru notaðar formúlur úr Evrópustaðli EN 1992-1-1, sem er steinsteypustaðall. Fræðilegu 

gildin voru því næst borin saman við niðurstöður úr tilraunum. Reiknað var vægi í 

þversniðunum rétt áður en steypan rifnaði og einnig þegar hún hafði rifnað og trefjarnar tóku 

við álaginu. Jafna við þá útreikninga er fengin úr Teknisk Stabi.   

Í kafla 8.6 Viðauki G eru allir útreikningar, ásamt formúlum, gröfum og töflum fyrir hvert 

þversnið. Útreikningar ásamt formúlum eru aðeins sýndir fyrir 20mm þversnið, en niðurstöður, 

gröf og töflur eru fyrir öll þversniðin. Ástæðan fyrir því er sú að formúlurnar eru þær sömu fyrir 

öll þversniðin og því ekki ástæða til að sýna þær oftar en einu sinni. 

4.2.1. 20mm þversnið 

 

                  Graf 4-1 – Niðurstaða þriggja sýna úr beygjutogþolsprófi, 20mm þversnið. 

Ef graf 4-1 er skoðað nánar má sjá að steypan fer að rifna í álagi frá 2-2,5 kN (meðaltal 2,32kN) 

sem er þegar togþoli þversniðsins er náð. Trefjarnar taka svo upp álagið og rifna í u.þ.b. 2,0 kN 

(meðaltal 1,93kN).  
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            Tafla 4-1 – Samanburður á reiknuðum og fræðilegum gildum á beygjuvægi og spennum, 20mm þversnið: 

 

Í töflu 4-1 má sjá samanburð á meðaltalsgildum úr tilraunum annars vegar og fræðileg gildi 

hins vegar. Athyglisvert er að sjá hversu mikill munur er á vægi í órifnu þversniði, hann er 

meira en tvöfaldur. Það er greinilegt að svo að togspennurnar nái togþoli, þá þolir þversniðið 

miklu meira vægisálag en útreikningar gáfu til kynna. 

4.2.2. 35mm þversnið 

 

 

                    Graf 4-2 –Niðurstaða þriggja sýna úr togþolsprófi, 35mm þversnið. 

Á grafi 4-2 má sjá að brotferillinn fer beint upp í ca. 2 kN. Það er ákveðið forálag sem 

vökvatjakkurinn setur sjálfkrafa á, áður en ræsing hefst. Steypan rifnar í tæpum 6 kN og taka 

trefjarnar síðan upp álagið þegar ferillinn er dottinn niður í u.þ.b. 3 kN og rifna að lokum í ca. 

3,5 kN.  

 

Mismunur 

[%]

106%

12%

15%

Meðaltal úr 

tilraunum [kNm]

Spennur í trefjum (σf)

Samanburður 20mm þversnið

428,6

0,348

0,290

492,8

0,169

0,259

Fræðileg gildi 

[kNm]

Vægi órifið þversnið (Mcr)

Vægi rifið þversnið (MRd)



19 

 

            Tafla 4-2 – Samanburður á reiknuðum og fræðilegum gildum á beygjuvægi og spennum, 35mm þversnið: 

 

Í töflu 4-2 má sjá að samanburður á vægisálagi í órifnu þversniði er enn nokkuð hátt eða 68%. 

Það er þó mun lægra en í 20mm þversniðinu. Það gefur til kynna að þversniðið virðist vera 

mun sterkara en útreikningar gefa til kynna. Samanburður í rifnu þversniði og spennum í 

trefjum er þó lægri, eins og í 20mm þversniðinu. 

4.2.3. 50mm þversnið 

 

 

                     Graf 4-3 - Niðurstaða þriggja sýna úr togþolsprófi, 50mm þversnið. 

Þegar steypan rifnar verður stökkt brot og brotnar platan í tvennt beint undir álagspunktinum. 

Mesta álag (meðaltal úr þremur sýnum) fór upp í 11,6 kN áður en steypan rifnaði. Trefjarnar 

tóku upp álagið í ca. 4 kN og rifnuðu í 4,6 kN (meðaltalsstyrkur). 

 

Mismunur 

[%]

68%

15%

19%Spennur í trefjum (σf) 428,6 509,1

Samanburður 35mm þversnið
Fræðileg gildi 

[kNm]

Meðaltal úr 

tilraunum [kNm]

Vægi órifið þversnið (Mcr) 0,517 0,866

Vægi rifið þversnið (MRd) 0,462 0,533
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          Tafla 4-3 - Samanburður á reiknuðum og fræðilegum gildum á beygjuvægi og spennum, 50mm þversnið: 

 

Mismunur á vægisútreikningum í órifnu þversniði er svipaður og í 35mm þversniðinu. Aðrir 

samanburðarútreikningar virðast vera nærri lagi, þar sem það munar aðeins 4% á vægisálagi í 

rifnu þversniði og 7% á spennum í trefjum. Sá munur er ekki mikill þegar um steinsteypu er 

að ræða. Það bendir því til þess að vel hafi tekist til með steypublönduna.   

  

4.3. Sívalningar 

Eins og áður hefur komið fram voru steyptir fjórir sívalningar. Þrír voru fyrir þrýstipróf og einn 

fyrir frostþolspróf. Sívalningarnir fyrir þrýstipróf voru prófaðir eftir að hafa verið við 100% 

raka og við 20°C hitastig í 28 daga. Í kafla 2.2 er farið nánar út í það hvernig prófanirnar fóru 

fram. Hér á eftir koma niðurstöður úr prófunum sem framkvæmdar voru. 

4.3.1. Þrýstipróf 

Steypt voru þrjú sívalningssýni með þvermál 100x200mm og prófuð skv. staðli ÍST EN 12390-

3:2009/AC:2011. Á grafi 4-4 má sjá niðurstöður brotferils þessara þriggja sýna. 

Meðalþrýstistyrkur sýnanna var 55,23 MPa. Í kafla 8.8 Viðauki H er graf fyrir hvert og eitt sýni 

(European Committee For Standardization, 2009). 

                                           Tafla 4-4 – Niðurstöður úr þrýstiþolsprófi: 

 

Mismunur 

[%]

65%

4%

7%Spennur í trefjum (σf) 428,6 457,3

Fræðileg gildi 

[kNm]

Meðaltal úr 

tilraunum [kNm]

Vægi órifið þversnið (Mcr) 1,055 1,740

Vægi rifið þversnið (MRd) 0,664 0,689

Samanburður 50mm þversnið

Þvermál 

[mm]

Lengd 

[mm]

Þyngd 

[kg]

Þrýstiþol 

[MPa]

Sýni 1 100 201 3,76 53,65

Sýni 2 101 201 3,83 56,78

Sýni 3 100 201 3,78 55,25

Meðaltal 100,33 201 3,79 55,23

Staðalfrávik 0,58 0 0,036 1,57

Sívalningssýni
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                     Graf 4-4 – Brotferill þriggja sívalningssýna. 

 

                       

 

 

Mynd 4-2 – Sívalningssýni eftir þrýstiþolspróf. Sjá má sprungur neðarlega í sýnunum. 
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4.3.2. Frostþolspróf 

Í kafla 8.6 Viðauki F má sjá frekari upplýsingar um niðurstöður frostþolsprófs. 

 

Graf 4-5 – Niðurstöður úr frostþolsprófi.  

Steypt voru sýni sem voru prófuð skv. sænskum staðli SS 13 72 44. Þegar þetta er skrifað eru 

42 af 56 umferðum búnar. Útlit er fyrir að flögnun verði töluvert undir ströngustu 

viðmiðunarmörkum sem eru 0,5 kg/m2 eftir 56 frost/þíðu umferðir skv. staðli SS 13 72 44. Eins 

og sjá má á grafi 4-5 er steypan langt undir viðmiðunarmörkum og töluvert undir ströngum 

viðmiðunarmörkum.  

 

 

 

Mynd 4-3 – Sýni í frost/þýðu skápnum. 
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4.4. Kostnaðargreining og sparnaður 

Í þessu verkefni verður ekki farið út í kostnaðargreiningu á samlokueiningum með annars vegar 

basalttrefjamottu og hins vegar hefðbundinni einingu, þar sem forsendur fyrir slíkum 

samanburði liggja ekki fyrir. Fara þyrfti út í frekari rannsóknir og greiningu á annars vegar 

vinnuliðnum við gerð einingar með basalttrefjamottu og hins vegar hentugu hráefni og þá á ég 

við t.d. að gera hentuga steypublöndu o.s.frv.  

Öðru máli gegnir um hugsanlegan hráefnissparnað sem gæti orðið, ef farið yrði út í framleiðslu 

á samlokueiningum með basalttrefjamottu. Sparnaður gæti orðið umtalsverður í sementi og eins 

yrði einingin mun léttari en hefðbundin samlokueining. Þannig væri hægt að ná fram sparnaði 

í flutningskostnaði. 

Á mynd 4-4 má sjá þversnið af einingu með basalttrefjamottu sem væri hægt að hugsa sér sem 

fyrstu hugmynd, ef af framleiðslu yrði. Í þessari einingu er gert ráð fyrir að tenging á milli 

veðurkápu og burðarhluta sé eingöngu úr 6mm basalttrefjastöngum, en bending í burðarhluta 

úr kambstáli. Einnig mætti í framtíðinni hugsa sér að hafa bendinguna í burðarhlutanum úr 

basalttrefjastöngum.  

 

Mynd 4-4 – Þversnið af útveggjaeiningu með basalttrefjamottu og tengingu yfir í burðarhluta úr basalttrefjastöngum. 

Í töflu 4-5 má sjá samanburð á sementsmagni og þyngd í útveggjum í einbýlishúsi sem staðsett 

er í Rangárvallasýslu, nánar tiltekið í Rangárþingi eystra. Húsið er u.þ.b. 200m2 að grunnfleti 

og er nettó útveggjaflötur 172,5m2. Bornar eru saman annars vegar eining með 20mm þversniði 
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og basalttrefjamottu og hins vegar eining með 70mm þversniði og kambstáli. Burðarhluti 

beggja eininga er 130mm þykkur og því sambærilegur við hefðbundnar einingar sem eru nú 

þegar í sölu á markaðnum.  

 

Tafla 4-5 – Samanburður á sementsmagni og þyngd útveggja í einbýlishúsi í Rangárþingi eystra: 

 

Ákveðið var að steypan sem notuð yrði í tilraunum væri loftlaus og þess vegna með lága v/s 

tölu, eða 0,31. Þess vegna þurfti að auka sementsmagn til þess að fá meiri þjálni og var það 560 

kg/m3 miðað við 330 kg/m3 í hefðbundnum einingum. Fara þyrfti í frekari rannsóknir til að 

finna hentugustu steypublönduna þannig að það væri hægt að minnka sementsmagn enn frekar. 

Einnig mætti hugsa sér að hægt væri að minnka þversnið burðarhluta og spara þar með enn 

frekar sement og þá í leiðinni létta eininguna. Í kafla 8.8 Viðauka H má sjá forsendur fyrir 

samanburðarútreikningum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sement

kg/m3

560

330

70%

Samanburður á samlokueiningum, 

Mismunur 106% 250% 22% 33%

70mm veðurkápa með kambstáli 23,1 178 11386 87926

20mm veðurkápa með basalttrefjamottu 11,2 51 9333 65944

Suðurhlið
Veðurkápa Eining með 130mm burðarhluta

 Sement kg/m2 Þyngd kg/m2 Sement, heild kg Heildarþyngd kg
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5. Niðurstaða verkefnis 

Í inngangi þessa verkefnis var sett fram sú tilgáta hvort hægt væri að nota basalttrefjamottu í 

staðinn fyrir kambstál sem sprungubendingu í veðurkápu á forsteyptri útveggjaeiningu. 

Tilgangurinn er sá að minnka þversniðið og þannig spara hráefni sem annars þyrfti í 

veðurkápuna. Reynt var að komast að niðurstöðum með prófunum á þremur mismunandi 

þversniðum gagnvart beygjutogþoli. Þær niðurstöður voru síðan bornar saman við fræðileg 

gildi sem voru reiknuð út.  

Athyglisvert var að sjá hversu hátt vægisálag þversniðin þoldu áður en togspennur náðu togþoli.  

20mm þversniðin reyndust vera rúmlega tvöfalt sterkari en útreikningar höfðu gefið til kynna. 

Munurinn var heldur minni í stærri þversniðunum. 35mm þversniðið var með 68% hærra 

vægisálag og 50mm þversniðið 65% hærra álag. Það er því alveg ljóst að þversniðin reyndust 

vera mun sterkari en fræðin höfðu gefið til kynna.  

Aðrar niðurstöður út tilraununum voru mun nær fræðilegu gildunum. Í rifnu þversniði munaði 

frá 4 og upp í 15% á vægisálaginu sem þversniðin þoldu annars vegar og reiknuðu gildin hins 

vegar. Mismunur á reiknuðum spennum í trefjum og þeim gildum sem komu fram í tilraunum 

bar einnig líka nokkuð saman. Þar munaði frá 7 og upp í 19%. Í öllum tilfellum reyndust 

þversniðin sterkari en fræðin höfðu gefið til kynna. 

Gerð voru styrkleikapróf á steypunni sem blönduð var auk frostþolsprófs. Í upphafi var 

hugmyndin sú að reyna að hafa steypuna loftlausa og þá í leiðinni veðrunarþolna. Við það þurfti 

að lækka v/s töluna verulega en auka sementsmagn til að fá betri vinnanleika. Sementsmagn 

var 560kg/m3 og v/s tala 0,31. Vonir voru bundnar við að þrýstistyrkur færi vel yfir 60 MPa, en 

í raun varð hann 55,23 MPa að meðaltali úr þremur sýnum. Skýringin er líklega sú að 

sementsefjan var orðin svo stór hluti af blöndunni. Sementsefjan er mun veikari en fylliefnið 

þannig að þess vegna varð styrkurinn líklega ekki meiri en raun bar vitni.  

Öðru máli gegndi um frostþolsprófið. Þrjú sýni voru prófuð skv. SS 13 72 44 í 42 daga og var 

flögnunin mæld fjórum sinnum. Reyndist steypan vera með mælda flögnun sem var langt undir 

viðmiðunarmörkum og þar að auki töluvert undir ströngum viðmiðunarmörkum. Rétt er að geta 

þess að það náðist ekki að gera síðustu mælingu á flögnun. Þær mælingar sem hafa verið gerðar 

benda þó ótvírætt til þess að steypan sé verulega frostþolin. 

Markmið með verkefni eins og þessu er að sjá út sparnað og hagræðingu þannig að eitthvert 

gagn og lærdóm megi draga af viðfangsefninu. Gerður var samanburður á útveggjaeiningum 
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sem þarf í einbýlishús sem staðsett er í Rangárþingi eystra. Reiknað var magn sements og þyngd 

eininga, annars vegar í samlokueiningu með 20mm þykkri veðurkápu og hins vegar með 

hefðbundinni 70mm veðurkápu. Skemmst er frá því að segja að hægt er að spara sementsmagn 

um 106% ef notuð er basalttrefjamotta sem sprungubending í 20mm veðurkápunni, þó að 

sementsmagn sé 560kg/m3 á móti 330 kg/m3 í hefðbundinni 70mm veðurkápu með kambstáli. 

Að auki þá verður einingin miklu léttari, en þyngdarmunur á veðurkápunum er 250%.  
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6. Lokaorð 

Þegar farið var af stað í verkefnið voru væntingar um að hægt væri að minnka þykkt þversniðs 

á veðurkápu samlokueininga umtalsvert með því að nota sprungubendingu sem væri þolin 

gagnvart tæringu. Niðurstöður þessa verkefnis gefa þeim væntingum byr undir báða vængi, þar 

sem þykkt minnsta þversniðsins, sem var 20mm, þoldi umtalsvert meira vægisálag en 

útreikningar höfðu gefið til kynna. Hlutfallslega reyndist 20mm þversniðið vera sterkast af þeim 

þremur sem prófuð voru.  

Það er von mín að þetta rannsóknarverkefni verði til þess að forsvarsmenn þeirra þriggja 

einingaverksmiðja sem starfandi eru hér á landi sjá sér hag í því að nýta sér basalttrefjamottu 

sem sprungubendingu. Í því er fólginn umtalsverður hráefnissparnaður sem fæst með því að 

minnka þykkt þversniðsins verulega. Þá er aðallega verið að horfa til sementssparnaðar, en við 

framleiðslu sements fer gríðarlega mikið magn koldíoxíðs út í andrúmsloftið.   
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8. Viðaukar 

8.1.  Viðauki A – Tækniupplýsingar um sement 

 



32 

 

8.2.  Viðauki B – Tækniupplýsingar um grófan Björgunarsand 
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8.3.  Viðauki C – Tækniupplýsingar um Master Glenium SKY 615 

  

 



34 

 

 

 



35 

 

 

8.4.  Viðauki D – Tækniupplýsingar um basalttrefjamottu 
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8.5.  Viðauki E – Upplýsingar um steypublöndu 

8.5.1. Steypublanda pr. m3 
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8.5.2. Steypublanda, 60 lítra hræra 
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8.6.  Viðauki F – Upplýsingar um niðurstöður frostþolsprófs 
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8.7.  Viðauki G – Útreikningar  

8.7.1. Útreikningar fyrir 20mm þversnið 

Plöturnar eru reiknaðar með hefðbundnum bitareikningum sem fengnir eru úr kennsluritum 

Torfa G. Sigurðssonar „Hegðun bents þversniðs við hreina beygju“ og ,,Útreikningur á 

brotstigi – hrein beygja“, sem byggja að mestu leyti á ,,Steinsteypuvirki“, fjölriti eftir Guðbrand 

Steinþórsson. Vísað er í Evrópustaðal EN 1992-1-1 þar sem við á (hér eftir kallað EC2).  

Meðaltalsvægi úr tilraunum er reiknað með formúlu úr Teknisk Stabi. Í reikningum er vísað í 

heimildir. 

Einungis eru settir fram útreikningar fyrir 20mm þversnið, en ástæðan fyrir því er sú að 

formúlur eru þær sömu fyrir öll þversniðin og því ekki ástæða að sýna þær oftar en einu sinni.  

 

Upplýsingar um stærðir og gildi 

Þversniðsflatarmál plötu: 

 𝑏𝑐 = 𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒎  ℎ𝑐 = 𝟐𝟎 𝒎𝒎  𝐴𝑐 = 𝑏 ∗ ℎ = 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎𝟐 

Þversniðsflatarmál trefja: 

Flatarmál trefjanna er ákvarðað út frá mælingum sem framkvæmdar voru með skífumáli.   

ℎ𝑏𝑓 = 𝟎, 𝟓 𝒎𝒎  𝑏𝑏𝑓 = 𝟑 𝒎𝒎                 Stærðir trefja

  

𝑘𝑏𝑓 = 𝟒𝟐 𝒔𝒕𝒌               Fjöldi trefjaenda í plötu 

 

𝐴𝑓 = ℎ𝑏𝑓 ∗ 𝑏𝑏𝑓 ∗ 𝑘𝑏𝑓 = 𝟔𝟑 𝒎𝒎𝟐                           Flatarmál trefjaenda í plötu

  

Staðsetning trefja í steypu. 

𝑑 = 𝟏𝟎 𝒎𝒎              Frá trefjum að yfirborði 
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Efniseiginleikar - Steinsteypa 

Þrýstiþol steypu við 28 daga styrk: 

𝑓𝑐𝑘 = 𝟓𝟓, 𝟐𝟑 𝑴𝑷𝒂               Meðaltal 3ja prófana. 

Meðaltalsþrýstistyrkur eftir 28 daga: 

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8 𝑀𝑃𝑎 = 𝟔𝟑, 𝟐𝟑 𝑴𝑷𝒂                 EC2 Tafla 3.1 

Meðaltalstogstyrkur: 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,12 ∗ ln (1 + (
𝑓𝑐𝑚

10
)) = 𝟒, 𝟐𝟐 𝑴𝑷𝒂               EC2 Tafla 3.1 

Secant fjaðurstuðull steypu: 

𝐸𝑐𝑚 = 22 (
𝑓𝑐𝑚

10
)

0,3

= 𝟑𝟖, 𝟐𝟔 𝑮𝑷𝒂                  EC2 Tafla 3.1 

 (European Standard: EN 1992-1-1, 2004). 

Efniseiginleikar basalttrefjamotta 

Upplýsingar um togþol basalttrefjanna eru gefnar upp í bæklingi frá framleiðanda (sjá 8.4 

Viðauka D). 

Hámarkstogþol (weft): 

𝑞𝑏𝑓 = 𝟒𝟓 𝒌𝑵/𝒎 

Hámarkstogþol á hvert fílament (knippi): 

𝐹𝑏𝑓 =
𝑞𝑏𝑓

70 𝑠𝑡𝑘 𝑝𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
= 𝟎, 𝟔𝟒𝟑 𝒌𝑵 

Hámarkstogspennur: 

𝜎𝑏𝑘 =
𝐹𝑏𝑓

ℎ𝑏𝑓 ∗ 𝑏𝑏𝑓
= 𝟒𝟐𝟖, 𝟔 𝑴𝑷𝒂 
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Almennt er fjaðurstuðull basalts mjög breytilegur vegna þess að bergið getur verið mismunandi. 

Gildi eru allt frá 80 upp í 110 GPa. Í þessum útreikningum verður notast við 89 GPa (Parnas, 

Shaw, & Liu, 2007). 

𝐸𝑏𝑓 = 𝟖𝟗 𝑮𝑷𝒂 

 

Vægiþolsreikningar 

Hámarksvægi í órifnu þversniði 

Hlutfall fjaðurstuðla steypu og basalts: 

𝛼𝑒 =
𝐸𝑏𝑓

𝐸𝑐𝑚
= 𝟐, 𝟑𝟑 

Staðsetning 0-línu: 

𝑥 =
0,5 ∗ 𝑏𝑐 ∗ ℎ𝑐

2 + (𝛼𝑒 − 1) ∗ 𝐴𝑏𝑓 ∗ 𝑑

𝑏𝑐 ∗ ℎ𝑐 + (𝛼𝑒 − 1) ∗ 𝐴𝑏𝑓
= 𝟏𝟎 𝒎𝒎 

Tregðuvægi órifins þversniðs: 

𝐼𝑢 =
1

12
∗ 𝑏𝑐 ∗ ℎ𝑐

3 = 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎𝟒 

Hámarksvægi áður en steypa rifnar: 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑐𝑡𝑚 ∗ 𝐼𝑢

(ℎ𝑐 − 𝑥)
= 𝟎, 𝟏𝟔𝟗 𝒌𝑵𝒎 

Hámarksvægi í órifnu þversniði, meðaltal úr þremur tilraunum (Jensen, 2010): 

𝑀 =
1

4
∗ 𝑄 ∗ 𝑙 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟖 𝒌𝑵𝒎                                           Teknisk Stabi, jafna 3.11  

Samanburður á fræðilegu gildi og meðaltalsgildi úr tilraunum: 

𝑀𝑐𝑟 − 𝑀

𝑀𝑐𝑟
= 𝟏𝟎𝟔 % 
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Vægiþol rifins þversniðs  

Bendigráða ω er skilgreind sem: 

𝜔 =
𝐴𝑏𝑓 ∗ 𝑓𝑦𝑑

𝑏𝑐 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑐𝑑
= 𝟎, 𝟏𝟒𝟒 

Einingalausa vægið μ er skilgreint sem: 

𝜇 = 𝜔 ∗ (1 − 0,5 ∗ 𝜔) = 𝟎, 𝟏𝟑𝟑 

Lámarksgildi einingalausa vægisins miðað við steypugæði: 

𝜇𝑚𝑖𝑛 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟗         

Hámarksgildi einingalausa vægisins miðað við endurdreifingu vægja: 

𝜇lim = 𝟎, 𝟐𝟗𝟓 

Vægiþol þversniðs:  

𝑀𝑅𝑑 = 𝜇 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟏 𝒌𝑵𝒎  

Meðaltalsvægi rifins þversniðs:  

𝑀 = 𝟎, 𝟐𝟗𝟎 𝒌𝑵𝒎  

Samanburður á fræðilegu gildi og meðaltalsgildi úr tilraunum: 

𝑀𝑅𝑑 − 𝑀

𝑀𝑅𝑑
= 𝟏𝟔 % 

(Torfi G Sigurðsson, 2014a)  
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Spennur í trefjum við brot 

Finnum 0-línu þversniðsins með eftirfarandi jöfnu: 

𝑥 =
1

𝑏𝑐
[√(𝛼𝑒 ∗ 𝐴𝑏𝑓)

2
+ 2 ∗ 𝑏𝑐 ∗ (𝛼𝑒 ∗ 𝐴𝑏𝑓 ∗ 𝑑) − (𝛼𝑒 ∗ 𝐴𝑏𝑓)] = 𝟏, 𝟗𝟖 𝒎𝒎 

Reiknum tregðuvægi miðað við rifið þversnið: 

𝐼𝑐 =
𝑏 ∗ 𝑥3

3
+ 𝛼𝑒 ∗ 𝐴𝑏𝑓 ∗ (𝑥 − 𝑑)2 = 𝟏𝟎𝟗𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟒 

Reiknaðar spennur í rifnu þversniði eru spennur í basalttrefjum við brot. Meðaltalsvægi í rifnu 

þversniði úr þremur tilraunum:  

𝑀 =
1

4
∗ 𝑄 ∗ 𝑙 = 𝟎, 𝟐𝟗𝟎 𝒌𝑵𝒎                                           Teknisk Stabi, jafna 3.11 

Spennur í trefjum við brot, miðað við meðaltalsvægi úr tilraunum: 

𝜎𝑓 =
𝛼𝑒 ∗ 𝑀 ∗ (𝑑 − 𝑥)

𝐼𝑐
= 𝟒𝟗𝟐, 𝟖 𝑴𝑷𝒂 

Reiknaðar spennur í rifnu þversniði (fræðilegt gildi): 

𝜎𝑏𝑘 = 𝟒𝟐𝟖, 𝟔𝟕 𝑴𝑷𝒂 

Samanburður á fræðilegu gildi og meðaltalsgildi úr tilraunum: 

𝜎𝑏𝑘 − 𝜎𝑓

𝜎𝑏𝑘
= 𝟏𝟓 % 

(Torfi G Sigurðsson, 2014b) 
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8.7.2. Vindálag, útreikningar 

Byggingin er staðsett í Rangárvallasýslu, nánar tiltekið í Rangárþingi eystra, um 1000m frá sjó. 

Samkvæmt EN 1991-1-4 (hér eftir kallað EC1-4), gr. 4.3.2, töflu 4.1 er byggingin í hrýfisflokki 

0, sem á við mannvirki sem staðsett eru við strönd eða við opið haf. Eftirfarandi stærðir voru 

fundnar út samkvæmt EC1-4 og þjóðarviðauka þess staðals. Hæð upp á mæni byggingarinnar 

er 𝑧: 

𝑧 = 𝟒, 𝟖𝟖 𝒎 

𝑣𝑏 = 𝟑𝟔, 𝟎 𝒎 𝒔 ⁄                                                                                              Skv. þjóðarskjali 

𝜌 = 𝟏, 𝟐𝟓 
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄                                                                                            EC1-4 Grein 4.5 

𝑞𝑏 = 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑏
2 → 0,5 ∗ 1,25 ∗ 362 = 𝟎, 𝟖𝟏 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄                                 EC1-4 Jafna 4.10 

𝑧0,𝐼𝐼 = 𝟎, 𝟎𝟓 𝒎 ; 𝑧0 = 𝟎, 𝟎𝟑 𝒎                                                                       EC1-4 Jafna 4.1 

𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

= 0,19 ∙ (
0,03

0,05
)

0,07

= 𝟎, 𝟏𝟖𝟑                                        EC1-4 Jafna 4.5 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧0
) → 0,183 ∙ 𝑙𝑛 (

4,88

0,03
) = 𝟎, 𝟗𝟑𝟑                                           EC1-4 Jafna 4.4 

𝑐𝑜(𝑍) = 𝟏, 𝟎                                                                                                        EC1-4 Grein 4.3.1 

𝑘1 = 𝟏, 𝟎                                                                                                          EC1-4 Grein 4.4 

𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘1

𝑐𝑜(𝑧)∙𝑙𝑛(
𝑧

𝑧0
)

→
1

1,0∙𝑙𝑛(
4,88

0,03
)

= 𝟎, 𝟏𝟗𝟔                                                          EC1-4 Jafna 4.7 

𝑉𝑚(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧) ∗ 𝐶0(𝑧) ∗ 𝑉𝑏 → 0,933 ∗ 1 ∗ 36 = 𝟑𝟑, 𝟔 𝒎/𝒔                             EC1-4 Jafna 4.3 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣(𝑧)] ∙ 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑚
2 → [1 + 7 ∙ 0,196] ∙ 0,5 ∗ 1,25 ∗ 33,62 = 𝟏, 𝟔𝟕𝟔

𝒌𝑵

𝒎𝟐                                                   

                                               EC1-4 Jafna 4.8 

Vindálag skiptist á veggi hússins samkvæmt gr. 7.2.2, mynd 7.5 í staðli. Þrýstistuðlar voru sóttir 

í gr. 7.2.2, töflu 7.1 í staðli. Vindur V1 blæs á langhlið byggingar. 
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Mynd 8-1 – Skipting vindálags eftir svæðum á veggfleti. 

𝑏 = 𝟏𝟔, 𝟔 𝒎 ; ℎ = 𝟒, 𝟖𝟖 𝒎 ; 𝑑 = 𝟏𝟏, 𝟒 𝒎 

𝑏 > 2ℎ →  𝑒 = 𝟗, 𝟕𝟔 𝒎 

𝐴 =
𝑒

5
→

9,76

5
= 𝟏, 𝟗𝟓 𝒎 

𝐵 =
4

5
∗ 𝑒 →

4

5
∗ 9,76 = 𝟕, 𝟖𝟏 𝒎 

𝐶 = 𝑑 − 𝑒 → 11,4 − 9,76 = 𝟏, 𝟔𝟒 𝒎 

Tafla 8-1 – Ytri vindþrýstingur á langhlið: 

 

 

Vindur V2 blæs á gafl byggingar. Sömu forsendur og þegar vindur blæs á langhlið.  

𝑏 = 𝟏𝟏, 𝟒 𝒎 ; ℎ = 𝟒, 𝟖𝟖 𝒎 ; 𝑑 = 𝟏𝟔, 𝟔 𝒎 

Tafla 1

Stærð Eining A B C D E

cpe,10 -1,2 -0,8 -0,5 0,8 -0,5

cpe,1 -1,4 -1,1 -0,5 1,0 -0,5

A m
2 6,19 32,60 5,10 46,80 46,80

cpe -1,24 -0,80 -0,50 0,80 -0,50

we kN/m
2 -2,08 -1,34 -0,84 1,34 -0,84

Ytri vindþrýstingur reiknaður fyrir vindátt V1 á langhlið
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𝑏 > 2ℎ →  𝑒 = 𝟗, 𝟕𝟔 𝒎 

𝐴 =
𝑒

5
→

9,76

5
= 𝟏, 𝟗𝟓 𝒎 

𝐵 =
4

5
∗ 𝑒 →

4

5
∗ 9,76 = 𝟕, 𝟖𝟏 𝒎 

𝐶 = 𝑑 − 𝑒 → 16,6 − 9,76 = 𝟔, 𝟖𝟒 𝒎 

Tafla 8-2 – Ytri vindþrýstingur á gaflvegg: 

 

Hæsta mögulega vindálag er sog á svæði A, þar sem álagið er 2,1 kN/m2. Á mynd x má sjá 

niðurstöður úr vægisútreikningum í Robot. Búinn var til veggur sem var með hæð=2,8, 

lengd=3,0m og þvermál=0,02m. Settar voru undirstöður með 0,6m millibili til þess að líkja sem 

mest eftir tengingum á milli veðurkápu og burðarhluta einingarinnar. Þar sést að hámarksvægi 

er aðeins 0,07 kNm yfir ásetum og 0,05 kNm á hafinu. Auk þess er harðpressuð einangrun undir 

veðurkápunni sem mun létta á væginu í raun. 

 

Mynd 8-2 – Niðurstöður vægisútreikninga í Robot. 

 (European Standard EN 1991-1-4, 2005). 

Tafla 2

Stærð Eining A B C D E

cpe,10 -1,2 -0,8 -0,5 0,8 -0,5

cpe,1 -1,4 -1,1 -0,5 1,0 -0,5

A m
2 5,50 22,02 19,29 43,90 43,90

cpe -1,25 -0,80 -0,50 0,80 -0,50

we kN/m
2 -2,10 -1,34 -0,84 1,34 -0,84

Ytri vindþrýstingur reiknaður fyrir vindátt V2 á gaflveggi
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8.7.3. Gröf og töflur með niðurstöðum fyrir 20mm þversnið  

 

 

 

Graf 8-1 – Brotferill, 20mm þversnið, sýni 1.  

 

 

 

Graf 8-2– Brotferill, 20mm þversnið, sýni 2. 
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Graf 8-3– Brotferill, 20mm þversnið, sýni 3. 

 

Tafla 8-3 – Ýmis gildi fyrir vægisreikninga, 20mm þversnið: 

 

 

Ýmis 

gildi
Stuðull

bc 600

hc 20

Ac 12000

hbf 0,5

bbf 3

kbf 42

Abf 63

d 10

fck 55,23

fcm 63,23

fctm 4,22

Ecm 38,26

qbf 45

Fbf 0,643

σbk 428,6

Ebf 89

Hámarks togspennur basalttrefjar (MPa)

Meðaltalsþrýstystyrkur steypu  (MPa)

Meðaltalstogstyrkur steypu (MPa)

Hámarks togþol pr knippi (kN)

Fjaðurstuðull trefja (GPa)

Fjaðurstuðull steypu (GPa)

Hámarks togþol pr meter (kN)

Breidd þversniðs trefja (mm)

Fjöldi trefjaenda í plötu (stk)

Flatarmál trefjaenda í plötu (mm2)

Frá trefjum að yfirborði (mm)

Heiti (eining) 20mm

Breidd þversniðs plötu (mm)

Hæð þversniðs plötu (mm)

Flatarmál þversniðs plötu (mm2)

Hæð þversniðs trefja (mm)

Steypustyrkur hönnunargildi (MPa)

20mm þversnið
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Tafla 8-4 – Meðaltalsbrotstyrkur í steinsteypu og trefjum, 20mm þversnið: 

 

 

Tafla 8-5 – Hámarksvægi úr tilraunum í rifnu og órifnu 20mm þversniði:  

 

 

Tafla 8-6 – Hámarksvægi í órifnu 20mm þversniði, fræðilegt gildi: 

 

 

kN kN
2,56 2,09

2,06 1,91

2,34 1,80

2,32 1,93

2,34 1,91

0,25 0,15

Trefjar, 20mm
Mesti brotstyrkur

Sýni 1

Sýni 2

Sýni 3

Meðaltal 1-3

Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3

Meðaltal 1-3

Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3

Steinsteypa, 20mm
Mesti brotstyrkur

Sýni 1

Sýni 2

Sýni 3

kNm kNm

0,384 0,314

0,309 0,287

0,351 0,270

0,348 0,290

0,351 0,287

0,037 0,022

Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3

Hámarksvægi í órifnu þversniði 

Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3

Sýni 2

Sýni 3

Meðaltal 1-3

Vægi

Sýni 1

Sýni 2

Sýni 3

Meðaltal 1-3

Steypa 20mm Basalttrefjar 20mm
Hámarksvægi í rifnu þversniði 

Vægi

Sýni 1

Gildi Stuðlar

αe 2,33

x 10

Iu 400000

Mcr 0,169

Hámarksvægi í órifnu þversniði 20mm
Heiti (eining)

Hámarks vægi áður en steypa rifnar (kNm)

Hlutfall fjaðurstuðla

staðsetn 0-línu (mm)

Tregðuvægi (mm4)
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Tafla 8-7 – Vægiþol rifins 20mm þversniðs: 

 

 

Tafla 8-8– Spennur í trefjum við brot, 20mm þversnið: 

 

 

8.7.4. Gröf og töflur með niðurstöðum fyrir 35mm þversnið 

 

 

Graf 8-4– Brotferill, 35mm þversnið, sýni 1. 

Gildi Stuðlar

ω 0,081

μ 0,078

μmin 0,039

μlim 0,295

MRd 0,259

Lágmarksgildi einingalausa vægisins

Hámarksgildi einingalausa vægisins

Vægiþol þversniðs (kNm)

Heiti (eining)

Bendigráðan

Einingalausa vægið

Vægiþol rifins þversniðs 20mm

Gildi Stuðlar

x 1,98

Ic 10980

M 290000

σbf 492,8

Spennur í trefjum við brot 20mm
Heiti (eining)

0-lína þversniðs (mm)

Tregðuvægi rifins þversniðs (mm4)

Meðaltalsvægi í trefjum við brot (kNm)

Spennur í trefjum við brot (MPa)
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Graf 8-5– Brotferill, 35mm þversnið, sýni 2. 

 

 

 

Graf 8-6– Brotferill, 35mm þversnið, sýni 3. 
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Tafla 8-9– Ýmis gildi fyrir vægisreikninga, 35mm þversnið: 

 

 

Tafla 8-10– Meðaltalsbrotstyrkur í steinsteypu og trefjum, 35mm þversnið: 

 

Ýmis 

gildi
Stuðull

bc 600

hc 35

Ac 21000

hbf 0,5

bbf 3

kbf 42

Abf 63

d 17,5

fck 55,23

fcm 63,23

fctm 4,22

Ecm 38,26

qbf 45

Fbf 0,643

σbk 428,6

Ebf 89 Fjaðurstuðull trefja (GPa)

Fjaðurstuðull steypu (GPa)

Hámarks togþol pr meter (kN)

Hámarks togþol pr knippi (kN)

Hámarks togspennur basalttrefjar(MPa)

Breidd þversniðs trefja (mm)

Fjöldi trefjaenda í plötu (stk)

Flatarmál trefjaenda í plötu (mm2)

Frá trefjum að yfirborði (mm)

Steypustyrkur hönnunargildi (MPa)

Meðaltalsþrýstystyrkur steypu  (MPa)

Meðaltalstogstyrkur steypu (MPa)

Hæð þversniðs trefja (mm)

Heiti (eining) 35mm

Breidd þversniðs plötu (mm)

35mm Þversnið

Hæð þversniðs plötu (mm)

Flatarmál þversniðs plötu (mm2)

kN kN

5,71 3,84

5,65 3,53

5,97 3,28

5,77 3,55

5,71 3,53

0,17 0,28

Sýni 3

Meðaltal 1-3

Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3

Steinsteypa, 35mm
Mesti brotstyrkur

Sýni 1

Sýni 2

Sýni 3

Miðgildi 1-3

Trefjar, 35mm
Mesti brotstyrkur

Sýni 1

Staðalfrávik 1-3

Sýni 2

Meðaltal 1-3
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Tafla 8-11– Hámarksvægi úr tilraunum í rifnu og órifnu 35mm þversniði:  

 

 

Tafla 8-12– Hámarksvægi í órifnu 35mm þversniði, fræðilegt gildi: 

 

 

Tafla 8-13– Vægiþol rifins 35mm þversniðs: 

 

 

kNm kNm

0,856 0,576

0,847 0,530

0,896 0,492

0,866 0,533

0,856 0,530

0,026 0,042

Meðaltal 1-3 Meðaltal 1-3

Miðgildi 1-3 Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3 Staðalfrávik 1-3

Steypa 35mm Basalttrefjar 35mm

Hámarksvægi í órifnu þversniði Hámarksvægi í rifnu þversniði 

Vægi Vægi

Sýni 1 Sýni 1

Sýni 2 Sýni 2

Sýni 3 Sýni 3

Gildi Stuðlar

αe 2,33

x 17,5

Iu 2143750

Mcr 0,517

Hlutfall fjaðurstuðla

Hámarks vægi áður en steypa rifnar (kNm)

Tregðuvægi (mm4)

staðsetn 0-línu (mm)

Heiti (eining)

Hámarksvægi í órifnu þversniði 35mm

Gildi Stuðlar

ω 0,047

μ 0,045

μmin 0,039

μlim 0,295

MRd 0,462

Heiti (eining)

Vægiþol rifins þversniðs 35mm

Lágmarksgildi einingalausa vægisins

Vægiþol þversniðs (kNm)

Hámarksgildi einingalausa vægisins

Einingalausa vægið

Bendigráðan
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Tafla 8-14– Spennur í trefjum við brot, 35mm þversnið: 

 

 

 

8.7.5. Gröf og töflur með niðurstöðum fyrir 50mm þversnið 

 

 

 

Graf 8-7– Brotferill, 50mm þversnið, sýni 1. 

 

 

Gildi Stuðlar

x 2,69

Ic 36040

M 532500

σbf 509,1 Spennur í trefjum við brot (MPa)

Meðaltalsvægi í trefjum við brot (kNm)

0-lína þversniðs (mm)

Tregðuvægi rifins þversniðs (mm4)

Spennur í trefjum við brot 35mm
Heiti (eining)
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Graf 8-8– Brotferill, 50mm þversnið, sýni 2. 

 

 

 

Graf 8-9– Brotferill, 50mm þversnið, sýni 3. 
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Tafla 8-15– Ýmis gildi fyrir vægisreikninga, 50mm þversnið: 

 

 

Tafla 8-16– Meðaltalsbrotstyrkur í steinsteypu og trefjum, 50mm þversnið: 

 

 

Ýmis 

gildi
Stuðull

bc 600

hc 50

Ac 30000

hbf 0,5

bbf 3

kbf 42

Abf 63

d 25

fck 55,23

fcm 63,23

fctm 4,22

Ecm 38,26

qbf 45

Fbf 0,643

σbk 428,6

Ebf 89 Fjaðurstuðull trefja (GPa)

Fjaðurstuðull steypu (GPa)

Hámarks togþol pr meter (kN)

Hámarks togþol pr knippi (kN)

Hámarks togspennur basalttrefjar (MPa)

Meðaltalsþrýstystyrkur steypu  (MPa)

Meðaltalstogstyrkur steypu (MPa)

Breidd þversniðs trefja (mm)

Fjöldi trefjaenda í plötu (stk)

Flatarmál trefjaenda í plötu (mm2)

Frá trefjum að yfirborði (mm)

Steypustyrkur hönnunargildi (MPa)

Flatarmál þversniðs plötu (mm2)

Hæð þversniðs trefja (mm)

50mm Þversnið

Heiti (eining) 50mm

Breidd þversniðs plötu (mm)

Hæð þversniðs plötu (mm)

kN kN

12,36 3,76

10,04 5,12

12,40 4,90

11,60 4,59

12,36 4,90

1,35 0,73

Sýni 2

Sýni 3

Meðaltal 1-3

Miðgildi 1-3

Steinsteypa, 50mm
Mesti brotstyrkur

Sýni 1

Sýni 2

Sýni 3

Staðalfrávik 1-3

Meðaltal 1-3

Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3

Trefjar, 50mm
Mesti brotstyrkur

Sýni 1
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Tafla 8-17– Hámarksvægi úr tilraunum í rifnu og órifnu 50mm þversniði: 

 

 

Tafla 8-18– Hámarksvægi í órifnu 50mm þversniði, fræðilegt gildi: 

 

 

Tafla 8-19– Vægiþol rifins 50mm þversniðs: 

 

 

kNm kNm

1,854 0,564

1,506 0,768

1,86 0,735

1,740 0,689

1,854 0,735

0,203 0,110

Steypa 50mm Basalttrefjar 50mm
Hámarksvægi í órifnu þversniði Hámarksvægi í rifnu þversniði 

Vægi Vægi

Meðaltal 1-3 Meðaltal 1-3

Miðgildi 1-3 Miðgildi 1-3

Staðalfrávik 1-3 Staðalfrávik 1-3

Sýni 1 Sýni 1

Sýni 2 Sýni 2

Sýni 3 Sýni 3

Gildi Stuðlar

αe 2,33

x 25

Iu 6250000

Mcr 1,055

Hámarksvægi í órifnu þversniði 50mm
Heiti (eining)

Hlutfall fjaðurstuðla

staðsetn 0-línu (mm)

Tregðuvægi (mm4)

Hámarks vægi áður en steypa rifnar (kNm)

Gildi Stuðlar

ω 0,033

μ 0,032

μmin 0,039

μlim 0,295

MRd 0,664 Vægiþol þversniðs (kNm)

Lágmarksgildi einingalausa vægisins

Hámarksgildi einingalausa vægisins

Heiti (eining)

Bendigráðan

Einingalausa vægið

Vægiþol rifins þversniðs 50mm
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Tafla 8-20 – Spennur í trefjum við brot, 50mm þversnið: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildi Stuðlar

x 3,26

Ic 76200

M 689000

σbf 457,3

Spennur í trefjum við brot 50mm
Heiti (eining)

0-lína þversniðs (mm)

Tregðuvægi rifins þversniðs (mm4)

Meðaltalsvægi í trefjum við brot (kNm)

Spennur í trefjum við brot (MPa)
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8.8.  Viðauki H – Sívalningar, þrýstipróf 

 

 

 

Graf 8-10 – Brotferill í þrýstiþolsprófi, sýni 1. 

 

 

 

Graf 8-11– Brotferill í þrýstiþolsprófi, sýni 2. 
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Graf 8-12– Brotferill í þrýstiþolsprófi, sýni 3. 
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8.9.  Viðauki I – Útreikningar á samanburði milli samlokueininga 

 

Þyngd steinsteypu er fundin út frá EN 1991-1-1, sem er Evrópustaðall fyrir álagsforsendur (hér 

eftir kallað EC1).  

Tafla 8-21 – Veðurkápa, samanburður á sementsmagni og þyngd: 

 

 

Eðlisþyngd steinsteypu: 

𝛾𝐶 = 𝟐𝟓 𝒌𝑵
𝒎𝟑⁄                   EC1 Tafla A.1  

(European Standard EN 1991-1-1, 2001).   

Tafla 8-22 – Flatarmál útveggja: 

 

Veðurkápa

Steypa þyngd

Sement þyngd

20mm þversnið 70mm þversnið

kg/m3 kg/m3

2548 2548

560 330

Veggir

Suður

Norður

Austur

Vestur

Samtals

16,6

Heildarflötur (m2) Gluggar/hurðir (m2)

215,08 42,57

Nettó flötur

Flatarmál útveggja 

53,36

50,75

37,5

30,9

172,51

64,08

58,5

45

47,5

10,72

7,75

7,5


