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Inngangur 

Megin viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka eiginleika steinullarsamlokueininga. 

Markmið rannsóknanna er að kanna hvort einingarnar geti gefið nægilega lárétta stífni til að 

uppfylla notmarka skilyrði byggingarreglugerðar varðandi formbreytingar burðarvirkis. 

Einingarnar þurfa að geta tekið upp lárétta krafta, eiknum frá vindi sem blæs þvert á gafl og 

skilað þeim niður í undirstöður. 

Einingarnar eru límdar saman með límkíttinu Parabond Construction [1] og verða gerðar 

rannsóknir á skerþoli þess og þær niðurstöður bornar saman við upplýsingar frá 

framleiðanda límkíttisins.  

Í þessari ritgerð er byrjað á því að fjalla almennt um samlokueiningar, farið er yfir hinar ýmsu 

tegundir af samlokueiningum og hvernig þær eru uppbyggðar. Einnig er límkíttið tekið fyrir 

og skoðað nánar. Þar á eftir er farið yfir tæknileg atriði varðandi vindálag, stífingu og 

skífuvirkni. Skoðaðar eru mismunandi leiðir til að stífa af byggingar. Gerðar voru 10 tilraunir 

fyrir einingar af mismunandi hæð og er fjallað um þær tilraunir og niðurstöður þeirra í 

köflunum sem fylgja á eftir.  

Að lokum eru niðurstöður verkefnisins teknar saman og túlkaðar. Jafnframt er leitast við að 

svara spurningunni um það hvort að límkíttið sé góð lausn til að stífa af minni límtrés 

rammabyggingar klæddar með steinullarsamlokueiningum.  
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Táknalist og skammstafanir 
 

Agafl : Flatarmál álagssvæðis fyrir kraft Phorn. 
Ai : Áhrifasvæði fyrir álag í útreikningum fyrir vindstífingakrossa. 
a : Minnsta bil milli skrúfa fyrir álag á bygginguna í einsniðstengingu í 

útreikningum fyrir skrúfuð samskeyti eininga. 
a2 : Minnsta bil milli skrúfa fyrir álag á bygginguna í tvísniðstengingu í 

útreikningum fyrir skrúfuð samskeyti eininga. 
bhús : Lengd á langhlið byggingar. 
CpeD : Cp gildi fyrir svæði D. 
CpeE : Cp gildi fyrir svæði E. 
F : Hornkraftur fyrir stífingu með steinullareiningum (sjá mynd 10). 
Fv,d : Burðarþol nagla í útreikningum fyrir stífingu með krossviðarplötum. 
fmax : 5% fraktílmörk kraftsins sem framkallaði mestu leyfilegu færslu úr 

tilraunum á skerþoli límkíttis. 
fmax/2 : 5% fraktílmörk helmings af krafti sem framkallaði mestu leyfilegu færslu 

úr tilraunum á skerþoli límkíttis. 
H : Láréttur kraftur frá vindálagi í útreikningum fyrir vindstífingakrossa. 
Hhús : Hæð byggingar. 
h : Hæð eininga í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
y0 : Jafna bestu línu í tilraun 0. 
y2 : Jafna bestu línu í tilraun 2. 
y3 : Jafna bestu línu í tilraun 3. 
y4 : Jafna bestu línu í tilraun 4. 
y5 : Jafna bestu línu í tilraun 5. 
y6 : Jafna bestu línu í tilraun 6. 
y7 : Jafna bestu línu í tilraun 7. 
y8 : Jafna bestu línu í tilraun 8. 
y9 : Jafna bestu línu í tilraun 9. 
yi : Náttúrulegi logrinn af mæligildum x. 
�̅� : Meðaltal gilda yi. 
kσ : Fraktíl stuðull notaður við úrvinnslu mæligagna. 
Lkítti : Lengd á þurru kítti í snertingu við lás eininga í tilraunum á skerþoli 

límkíttis. 
Lþurrt : Mat á lengdinni af þurru límkítti í snertingu við lás eininganna í 

tilraunum á skerþoli límkíttis. 
m1 : Hallatala bestu línu í ferlum 0, 4 og 7 í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
m2 : Hallatala bestu línu í ferlum 2, 5 og 8 í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
m3 : Hallatala bestu línu í ferlum 3, 6 og 9 í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
mbitar : Massi bita sem notaðir eru í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
mHE120B : Massi HE120B bita sem notaður er í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
mmeðal : Meðaltal af hallatölum bestu línu í ferlum tilrauna á skerþoli límkíttis. 
mskúffa : Massi stálskúffu sem notuð er í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
mxp + σy : 5% fraktílmörk hallatölu bestu línu og staðalfrák í ferlum tilrauna á 

skerþoli límkíttis. 
P : Kraftur úr tjakki í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
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Pb : Burðargeta valinnar skrúfu í einsniðstengingu í útreikningum fyrir 
skrúfuð samskeyti eininga. 

Pb.2 : Burðargeta valinnar skrúfu í tvísniðstengingu í útreikningum fyrir 
skrúfuð samskeyti eininga. 

Phorn : Mesti kraftur sem einingar á langhlið þurfa að geta tekið upp. 
Pkross : Hámarks hliðarkraftur sem krossviðarplötur geta tekið upp í 

útreikningum fyrir stífingu með krossviðarplötum. 
qp : Hágildi vindþrýstings. 
S. 24h50% :  Skerflæðisþol límkíttis eftir 24 klst. og miðað er við 50% snertingu við 

lás eininga (sjá mynd 5). 
S. 72h50% : Skerflæðisþol límkíttis eftir 72 klst. og miðað er við 50% snertingu við 

lás eininga (sjá mynd 5). 
s : Bil milli nagla í útreikningum fyrir stífingu með krossviðarplötum. 
T : Stangarkraftar í vindstífingarkrossum. 
t50% : Lengd af þurru kítti í lás eininga (sjá mynd 5). 
V :  Skerkraftur í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
Vf : Skerþol límkíttis í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
Vmax : Mesti kraftur sem einingar þurfa að geta tekið upp miðað við að 

byggingin sé staðsett í hrýfisflokki 0.  
VPC : Skerþol líkíttis miðað við upplýsingar frá framleiðanda. 
Vy : Samanlagt vindálag á gafl byggingar. 
xmax : Mesta færsla sem einingarnar verða fyrir miðað við útreiknaðan kraft 

Vmax og jöfnu bestu línu úr tilraunum á skerþoli límkíttis. 
xp : 5% fraktílmörk mæligilda x. 
α : horn milli langbanda og togstanga í útreikningum fyrir 

vindstífingakrossa. 
Δ : Mesta hliðarfærsla sem samskeyti eininganna þurfa að geta tekið upp. 
Δmax : Hámarkshliðarfærsla fyrir bygginguna. 
γQ :  Öryggisstuðull í vindálagsfléttu. 
ν : Skerflæði í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
νbrot : Brotmörk á skerflæði límkíttis í tilraunum á skerþoli límkíttis. 
νkross : Skerflæði milli krossviðarplatna í útreikningum fyrir stífingu með 

krossviðarplötum. 
σy : Staðalfrávik mæligilda. 
  
  
  
  

  



4 
 

1. Samlokueiningar 

1.1 Almennt um samlokueiningar 

Samlokueiningar hafa verið til í ýmsum myndum í gegnum tíðina, menn byrjuðu snemma að 

átta sig á kostunum við það að festa saman efni með mismunandi eiginleika. Í mörgum 

heimildum[2],[3],[4] þá er talað um herflugvélina „Mosquito“ sem smíðuð var í seinni 

heimstyrjöldinni, en smíði hennar er oft talin vera í fyrsta sinn þar sem 

samlokueiningatækninni var beitt af einhverju ráði. Fyrir hana þá er tekið fram að margir hafi 

notað samlokueiningar í hina ýmsu hluti sem ekki eru taldir jafn áhrifamiklir.[2, bls. 1]  

Með því að fara í gegnum heimilidir og skoða sögu samlokueininga þá eru misjafnar skoðanir 

á því hver upphafsmaður tækninnar sé, en það nafn sem virðist oftast birtast er Sir William 

Fairbairn sem var Skoskur byggingarverkfræðingur á 19. öld en framlag hans meðal annars 

við hönnun á Britannia brúnni í norður Wales var þess eðlis að útfærslur hans eru taldar vera 

upphafið á samlokueiningatækninni. Þar sem tæknin var nýtt við hönnun á 

járnbrautarpöllum fyrir brýr.[5, bls. 47]  

 

Mynd 1: Til vinstri má sjá eitt af þversniðunum í Britannia brúnna.[6] Hægra megin er 

teikning af byggingu brúarinnar.[7] 

Þó samlokueiningatæknin hafi verið til lengi þá voru þessar fyrstu einingar ekkert á við það 

sem þekkist í dag, það eru þó augljósar líkingar og fólk byrjaði að sjá hagsmunina í því að 

festa saman mismunandi efni sem vega upp góða eiginleika hvor annarra. 
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1.2 Uppbygging steinullarsamlokueininga 

Til eru margar mismunandi tegundir af samlokueiningum og fer það eftir því í hvað á að nota 

þær, til að sjá hvaða samsetning hentar best. Þær eiga það flestar sameiginlegt að vera með 

mjög háa beygju stífni miðað við þyngd og henta því mjög vel í byggingar, það útskýrist að 

mestu leiti á því að stífnin í miðju laginu sem oft er kallaður kjarni einingarinnar kemur í veg 

fyrir kiknun í stálinu og með því er þá hægt að fullnýta stífnina í stálinu.[8]  

Þær einingarnar sem mest eru notaðar í byggingariðnaðinum samanstanda af þunnum 

sterkum lögum eins og t.d. stáli, áli eða í einhverjum tilfellum krossvið. Þar á milli er þykkara 

lag sem getur verið úr t.d. polyurethane eða polystyrene sem eru froðukenndir plastkjarnar, 

balsavið, steypu, leir eða úr steinull.  

Einnig eru til aðrir mismunandi kjarnar sem eru minna notaðir í byggingaeiningum eins og 

„honeycomb core“ sem lýkir eftir mynstri býflugnabúa og er stundum kallaður sexkantskjarni 

samanber myndina hér fyrir neðan. En megin tilgangur sexkantskjarna er að fá léttar einingar 

með mikinn styrk og því eru þannig kjarnar mikið notaðir í flugvéla- og geimflaugasmíði. [2, 

bls. 1–5]  

 

Mynd 2: Sýnir tvær tegundir samlokueininga, fyrir ofan er eining með plast kjarna og fyrir 

neðan er eining með "honeycomb" kjarna.[3, bls. 2] 
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Einingarnar sem verður fjallað um í þessari ritgerð eru stálsamlokueiningar með kjarna úr 

steinull, slíkar einingar eru að verða meira og meira notaðar í byggingum í dag, þær hafa 

marga góða kosti sem gera þær hentugar í byggingagerð eins og t.d. mikið burðarþol miðað 

við eiginþyngd, góða vatnsvörn, loftþéttleika, langan líftíma, lágan viðhaldskostnað og eru 

einangrun.  

Hægt er að nota einingarnar sem veggi og þak. Þegar einingar fyrir hús eru afhentar á 

verkstað þá er hægt að koma húsinu upp og gera það fokhelt á mjög skömmum tíma. Þannig 

sparast mikill byggingakostnaður þó svo að einingarnar sjálfar séu ekki beint ódýrar þá eru 

laun hjá verkamönnum það ekki heldur.[2] 

Einn mjög góður kostur sem steinullareiningarnar hafa framyfir plastkjarnaeiningarnar er að 

þær mynda ekki sömu eiturgufurnar í bruna, en þegar polystyrene plastefni brennur þá 

myndar það kolsýring sem er baneitraður. 

Eins og allt annað þá hafa steinullarsamlokueiningar einnig sína galla, þar ber helst að nefna: 

• Lítil varmarýmd 

• Formbreytingar ef ytri hliðin á einingunni hitnar t.d. út af sólinni. 

• Þó trefjarnar sjálfar í steinullinni taki ekki upp vatn þá er mikil holrýmd í kringum 

trefjarnar sem getur fyllst af vatni ef vatn kemst einhvers staðar í gegn. 

• Lítill sker- og þrýstistyrkur miðað við samskonar einingar úr frauði eða plasti.[2] 

En eins og áður hefur komið fram þá þarf að velja og hafna þegar kemur að vali á einingum 

og þrátt fyrir þá fáu galla sem steinullarsamlokueiningar hafa þá vinna þær það upp með 

mörgum góðum eiginleikum. 
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Mynd 3: Steinullarsamlokueining. Á myndinni sést hvernig steinullinn er söguð og er raðað í 

eininguna, einnig sést hverig einingarnar eru settar saman.[2, bls. 37] 

1.2.1 Ytri byrði einingarinnar - stál 

Þegar kemur að ytri byrði eininganna eða plötunum, þá er um marga útfrærslumöguleika að 

ræða eins og áður var komið inn á. Plöturnar geta verið mjög þunnar og fer þykktin eftir því 

hversu þykk efnisrúlla er notuð. Efnið sem notað er þarf að vera auðvelt að móta í 

einingaframleiðsluvélinni og kemur yfirleitt í málmrúllum sem eru mataðar í vélina.  

Eins og með kjarnann þá hafa mismunandi plötur mismunandi eiginleika og galla sem þarf að 

velja úr en allar þurfa þær að uppfylla ákveðin skilyrði ef það á að nota þær í íbúðarhúsnæði. 

Þær þurfa að þola vind-, snjó- og vatnsálag og þar með tryggja að enginn raki komist í 

kjarnann. Plöturnar þurfa því að vera mjög þéttar og því skiptir frágangur á þeim miklu máli, 

þá meiga ystu byrðin ekki ryðga og þurfa þau að vera brunaþolin. [3] 

Stálplöturnar sem notaðar verða í rannsóknunum í þessu verkefni samanstanda úr S280 stáli 

og eru þær 0.6 mm þykkar, en stálið er frammleitt á bilinu 0.5 – 0.7 mm á þykkt. 

Ef stálplöturnar væru skoðaðar einar og sér og sett væri á þær álag þá myndu þær mjög 

fljótlega kikna. Hins vegar þegar kjarninn er límdur á milli þeirra í einingunni þá mynda þær 

eina heild með kjarnanum, sem er mun sterkari heldur en plöturnar einar og sér og þola 

fjölbreyttari áraun.  
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1.2.2 Kjarni einingarinnar - steinull 

Kjarni einingarinnar hefur mörg mikilvæg hlutverk. Hann bindur saman ytra byrðið og hjálpar 

til við að vinna gegn plötukiknun. Hann verður að vera nægjanlega stífur þegar kemur að 

skerálagi til að tryggja að ef eining er beygð þá rúllist ekki upp ytri byrðin, þ.e.a.s. kjarninn 

verður að halda þeim föstum á sínum stað og halda einingunni saman sem einni heild, ef 

hann getur það ekki þá eru engin samlokuáhrif til staðar og ytri byrðin virka bara eins og 

tvær ótengdar plötur[3]. Kjarninn þarf líka að vera nægjanlega stífur hornrétt á ytri lögin til 

að tryggja að þau haldist í réttri fjarlægð frá hvort öðru.[9]  

Stálið er varið að utan með málningu eða galvanhúð en það er óþarfi að innan, þar er 

steinullin límd við stálið og sér um leið um að verja innri hluta stálsins gegn skemmdum.  

Þegar kjarni er valinn í samlokueiningar sérstaklega ef nota á einingarnar í íbúðarhúsnæði þá 

þarf að hafa byggingareðlisfræðina að leiðarljósi og mikilvægt er að hann uppfylli eftirfarandi 

skilyrði því þarf kjarninn að: 

• Vera rakaþolinn. 

• Hegða sér vel í bruna, þ.e.a.s gefa ekki frá sér eiturgufur. 

• Hafa góða hljóðeinangrunar eiginleika. 

• Hafa góða varmaeinangrunar eiginleika. 

Mismunandi efni hafa mismunandi eiginleika og oft á tíðum er ekki hægt að ná fram öllum 

þessum ofangreindu eiginleikum, því þarf að ákveða hvað séu mikilvægastu eiginleikarnir í 

hverju tilviki fyrir sig og velja viðeigandi efni í samræmi við það.[2] 

Eins og sést hefur, þá skiptir eflaust mestu að einingarnar hegði sér vel í bruna í 

einbýlishúsum og því eru steinullarsamlokueiningarnar sérstaklega hentugar þar sem steinull 

er að mestu leiti bara bræddur sandur, það má því færa rök fyrir því að steinull getur ekki 

brunnið, hinsvegar þá getur hún bráðnað og gerir það við c.a. 1000°C.[2] 

Steinullin sem notuð er í einingunum sem prófaðar verða eru framleiddar í 

steinullarverksmiðjunni á Sauðárkróki, hún er 105 mm þykk og hefur eðlisþyngd 120 kg/m3. 

 

 



9 
 

1.2.3 Þak og veggeiningar 

Við uppsetningu á tilraununum sem framkvæmdar verða á einingunum er mikilvægt að allar 

útfærslur séu í takt við það hvernig einingunum er stillt upp í raunveruleikanum svo að 

rannsóknin verði eins nákvæm og hægt er. Það er einnig mjög mikilvægt að hafa þessi atriði 

á hreinu við uppstillingu á burðarþolsmódeli en þá þurfa randskilyrði að vera rétt stillt. Ef 

tími gefst til þá verða gerðar stærri rannsóknir á einingunum en þá verður parti af þaki stillt 

upp og keyrt á það álag. Mikilvægt er að álagið sé að endurspegla álagið sem þakið verður 

fyrir í raunveruleikanum, þakið verður líka að vera fest niður á réttan hátt við undirstöður, í 

þessu tilfelli væri það kantbiti sem reiknað væri með að væri fastur, þar sem veggeiningarnar 

væru búnar að leysa lárétta stífingu fyrir neðan hann. 

Það eru til margar mismunandi útfærslur af því hvernig einingar eru festar við mannvirki og 

fer það oft eftir hvers eðlis mannvirkið er og hverjir eru að byggja það. Ef byggingin er 

íbúðarhúsnæði, þá eru strangar kröfur varðandi varmarýmd  og þá er þörf á þykkari 

einingum til að uppfylla þær kröfur. Í byggingareglugerð þá stendur að U-gildi fyrir þök í 

íbúðarhúsnæðum megi ekki fara upp fyrir 0,20 W/m2C° og U-gildi veggja megi ekki fara upp 

fyrir 0,40 W/m2C°.[10, bls. 124] 

Í þessu tilfelli eru einingarnar 167 mm á þykkt í veggjum á meðan í þaki eru 240 mm trapizu 

einingar. U-gildi veggeininganna er 0,23 W/m2C° og U-gildi þakeininganna er 0,19 

W/m2C°.[11] 

Hinsvegar þá eru einingarnar sem prófaðar verða í rannsókninni á skerþoli límkíttisins 105 

mm einingar, en ákveðið var að hafa þær minni til að auðvelda meðferð í rannsókninni sjálfri, 

enda kemur þykkt kjarnans rannsókninni ekkert við, þar sem lásinn er nákvæmlega eins og á 

þykkari einingum. 

Byggingar líkt og einblínt er á í þessu verkefni samanstanda af burðarrömmum úr límtré sem 

festir eru niður á steyptan sökkul, á milli ramma eru langbönd í þaki og stoðir í veggjum eins 

og teikningarnar í viðauka F sýna.  

Veggeiningarnar eru skrúfaðar í burðarramma og stoðir. Að neðan eru þær í flestum tilfellum 

skrúfaðar í áfellur sem boltaðar eru við sökkul, að ofan eru þær festar í kantbita sem 

þakeiningarnar eru einnig festar í. Þakeiningarnar eru hinsvegar skrúfaðar í langböndin, 

kantbita og burðarrammana. 
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Einingarnar eru ekkert skrúfaðar í samskeytum heldur er notast við límkíttið sem talað var 

um í kaflanum hér á undan. Veggeiningarnar á langhliðunum eru settar upp láréttar og eru 

þær þrisvar sinnum 5 metra langar. 

 

Mynd 4: Til vinstri eru veggeiningnar bæði standandi og liggjandi. Á myndinni til hægri eru 

tvær útfærslur á þakeiningum. [11, bls. 4] 

 

1.3 Límkíttið 

Ef skoðaðar eru útfærslur frá öðrum framleiðendum þá eru þeir oftar en ekki með skrúfaða 

lása og geta útfærslur þeirra verið með ýmsum hætti. Einingarnar hjá Límtré Vírnet eru oftast 

límdar saman í samskeytum með límkítti sem heitir Parabond Construction[1]. Í viðauka B er 

að finna töflu fyrir tækniupplýsingar límkíttisins en þar kemur fram að skerþol kíttisins sé 

0.19 N/mm2 eftir 24 klst, en fullum skerstyrk er náð eftir 72 klst. þá er skerþolið búið að 

margfaldast og er orðið 1.03 N/mm2.  

Framkvæmdar verða rannsóknir á skerþoli límkíttisins og skiptir þar miklu máli hversu stór 

flötur í lás einingar er í snertingu við kíttið, á eftirfarandi mynd sést hversu stór flötur af 

lásnum er talinn vera í 50% og 100% snertingu við kíttið. En þetta hlutfall verður notað til 

viðmiðunnar í útreikningum. 
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Mynd 5: Sýnir magn límkíttis í snertingu við lás í samsetningum eininga. 

Ef einingarnar eru langar eins og þær eru oft t.d. í þökum þá væri erfitt að þvinga einingarnar 

saman ef þær væru kíttaðar eins og á sérmynd 1.1 í mynd 5.  Því er rökrétt að áætla, að 

magnið af kítti sem notað er á verkstað sé í rauveruleikanum svipað og á sérmynd 1.2 í mynd 

5 eða jafnvel minna, því verður reynt að líkja eftir þeirri útfærslu þegar rannsóknin verður 

framkvæmd. 

Eftir rannsóknirnar þá verða ákveðnar einingar skornar upp ef þörf er á og reynt að meta 

magn kíttisins í lásnum. Niðurstaðan verður svo borin saman við sérmyndirnar á mynd 5. Þá 

er hægt að reikna út hvert skerþol límkíttisins er miðað við upplýsingar frá framleiðanda og 

bera útkomuna saman við niðurstöðurnar úr rannsókninni. 

Samkvæmt niðurstöðum frá framleiðanda, þá er límkíttið ef einingar eru festar saman eins 

og sérmynd 1.2 á mynd 5 sýnir, með skerfærðisþol eftir 24 klst. og miðað er við 50% 

snertingu við lás: 

𝑆. 24ℎ50% = 𝑡50% ∗ 𝑉𝑃𝐶 = 21 𝑚𝑚 ∗  0.19
𝑁

𝑚𝑚2
= 3.99

𝑁

𝑚𝑚
 (Jafna 1) 

   

með skerflæðisþol eftir 72 klst. og miðað er við 50% snertingu við lás: 

𝑆. 72ℎ50% = 𝑡50% ∗ 𝑉𝑃𝐶 = 21 𝑚𝑚 ∗  1.03
𝑁

𝑚𝑚2
= 21.63

𝑁

𝑚𝑚
 (Jafna 2) 
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2. Afstífing bygginga 

Í stefnumótaverkefni Límtré Vírnets verður boðið upp á nokkrar tegundur af stöðluðum 

íbúðarhúsnæðum, í þessu verkefni verður einblínt á eitt þeirra sem er 160 m2 einbýlishús, 

teikningar af því eru í viðauka F.  

Húsin eru byggð upp líkt og stórar skemmur eða iðnaðarhúsnæði með burðarrömmum úr 

límtré, langböndum og stoðum þar á milli. Ysta lag byggingarinnar er úr 

steinullarsamlokueiningum. Burðarrammarnir taka allt lóðrétt álag sem byggingin verður 

fyrir, en það er álag frá eigin þyngd og snjó. Rammarnir sjá einnig um stífingu fyrir 

bygginguna í þverátt og taka þeir því upp álag frá vindi á langhlið. Hliðarálagið sem fæst frá 

vindi í langátt þarf að leysa á einhvern hátt og hefur það hingað til verið leyst með 

vindstífingarkrossum eða með stífandi klæðningu á innanverða burðarrammana. 

Markmið verkefnisins er ekki endilega að reyna leysa þetta vandamál fyrir stærri skemmur 

og iðnaðarhús heldur fyrir minni byggingingar og íbúðarhúsnæði eins og í 

stefnumótaverkefninu, reiknað er með því að stífingin í stærri rammabyggingum verði ennþá 

leyst með sama hætti og gert er í dag. Ef skerþol límkíttisins er nægjanlegt til að taka upp 

kraftana frá vindálaginu þá mætti segja að einingarnar virki saman sem ein heild eða skífa og 

vandamálið er leyst.  

2.1 Vindálag  

Vindálagið er reiknað eftir Eurocode 1-4 ÍST EN 1991-1-4-2005 staðlinum. Til þess að komast 

að því hvaða álag verkar á húsið þá þarf staðsetning hússins að vera þekkt. Þar sem þessi hús 

geta verið staðsett hvar sem er á landinu, þá verður reiknað það álag sem húsið getur orðið 

fyrir í hrýfisflokkum 0, I, II & III en mest verður þó unnið með hrýfisflokk 0, þar sem versta 

tilfellið fæst ef reiknað er með að húsið sé í þeim flokki. 

Tafla 1: Sýnir vindálag á gafl byggingarinnar fyrir hrýfisflokka 0 – III (Vy) og mesta kraft sem 

einingar á langhlið byggingarinnar þurfa að geta tekið upp (Phorn) 

Hrýfisflokkur 0 I II III 

Vy [kN/m²] 2,14 1,94 1.58 1.07 

Phorn [kN] 43,38 39,33 32,03 21,69 
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Eins og sjá má út frá töflu 1, þá er mjög mikill munur á vindálagi milli hrýfisflokka, því er ekki 

ólíklegt að límkíttið muni þola álagið á sumum stöðum en ekki öðrum. Í erfiðum tilfellum þá 

yrði stífing húsanna leyst t.d. með krossviðarplötum sem festar væru á innanvert 

burðarvirkið til að auka stífnina. 

Phorn í töflu 1 stendur fyrir kraft sem verkar á hvort horn á gafli byggingarinnar, eins og sýnt 

er á mynd 6. En krafturinn er fundinn með hlutstuðlaaðferðinni og notaður er viðeigandi 

öryggisstuðull γQ[12, bls. 54], þá þarf að finna hágildi vindþrýstings qp sem reiknaður er í 

viðauka A, sem og Cp gildi fyrir svæði D og E, þau eru reiknuð og lögð saman.[13, bls. 22, 36–

37] Til að leggja mat á hversu mikið álag leggst á hvora langhlið byggingarinnar og þar með 

einingarnar frá vindálagi á gafl, þá þarf að reikna út hversu mikið af álaginu fer beint niður í 

undirstöður og hversu mikið álag einingarnar þurfa að yfirvinna. Einnig gæti þurft að taka 

tillit til hrýfisáhrifa frá vindinum en hrýfisáhrif á bygginguna voru skoðuð við útreikninga á 

krafti Phorn, eins og sést í viðauka A en ekki þarf að taka tillit til þeirra þegar byggingar eru 

svona litlar. 

Flatarmálið sem er notað er það flatarmál sem vindurinn blæs á og krafturinn frá því skilar 

sér út í einingarnar á langhliðunum, en nákvæmir útreikningar fyrir flatarmálið Agafl er að 

finna í viðauka A. Þá höfum við eftirfarandi jöfnur.  

Útreikningar á vindálagi, þar sem álag frá svæðum D og E eru lögð saman fyrir 

heildarvindálag: 

𝑉𝑦 = 𝑞𝑝 ∗ 𝐶𝑝𝑒𝐷 + 𝑞𝑝 ∗ 𝐶𝑝𝑒𝐸 (Jafna 3) 

 

Krafturinn sem verkar á horn byggingarinnar: 

𝑃ℎ𝑜𝑟𝑛 =
𝛾𝑄 ∗ 𝑉𝑦 ∗ 𝐴𝑔𝑎𝑓𝑙

2
 (Jafna 4) 
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Mynd 6: Vindálag á svæðum D og E (sjá viðauka A) sem og horn-kraftinn P sem gefinn er í 

töflu 1. 

Það sem er áhugaverðast í þessu verkefni er vindurinn þegar hann blæs á gafl en það er 

álagið sem einingarnar þurfa að taka upp. Kröfurnar í byggingareglugerð fyrir hliðarfærslu 

eru mjög strangar og sérstaklega þegar kemur að íbúðarhúsnæðum en fyrir húsið sem 

einblýnt er á í þessu verkefni þá eru hliðarfærslukröfurnar fyrir einnar hæðar byggingu í 

flokki A: 

𝛥𝑚𝑎𝑥 = 𝐻ℎú𝑠/400 (Jafna 5) 

 

 þar sem, 

Δmax er hámarkshliðarfærsla og Hhús er hæð byggingarinnar.  

Ef húsið er 4,7 m hátt, þá fæst að hámarkshliðarfærlsan má vera 11,75 mm. [10, bls. 85–86] 

Ef veggeiningnarnar eru liggjandi, þá væru 4 samskeyti á byggingum líkt og í þessu verkefni, 

reiknað er með því að hliðarfærslan hér fyrir ofan dreifist jafnt á öll samskeyti, því er 

hámarks færsla samskeyta 2,94 mm. 
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2.2 Vindstífingar með kross-afstífingu  

Byggingar geta fengið á sig mikið álag, sérstaklega stórar byggingar og þurfa þær að geta 

tekið upp mikla lárétta krafta t.d frá jarðskjálftum og vindum. Timburbyggingar eru það léttar 

að jarðskjálftaálag er yfirleitt ekki ráðandi, en það þarf oft að stífa byggingarnar gagnvart 

vindálagi. Það eru margar mismunandi leiðir sem hægt er að fara þegar þarf að afstífa 

byggingar, í léttari timburbyggingum getur verið nóg að stífa bygginguna af með 

krossviðarplötum en í þyngri og stærri timburbyggingum eru algengustu leiðirnar að nota 

togstangir úr stáli, tog- & þrýstibönd úr timbri eða stálklæðningaskífur.[14] 

Í stærri byggingum frá Límtré Vírnet eins og t.d. skemmum sem byggðar eru upp úr 

burðarrömmum og samlokueiningum hefur hingað til ekki verið reiknað með því að 

einingarnar séu að taka upp neina lárétta krafta og þá hafa verið hannaðar vindstífingar með 

kross-afstífingu, en þær samanstanda af togstöngum úr stáli sem taka upp lárétta krafta. 

Þessar afstífingar þurfa einungis að taka upp togálag, þegar vindur blæs á gaflinn þá tekur 

helmingur stanganna við vindálaginu og svo taka hinar stangirnar við kröftunum þegar 

vindurinn blæs á hinn gaflinn. 

 

Mynd 7: Sýnir flatarmál svæðis notað við útreikninga á vindálagi á gafl. 

Á myndinni hér fyrir ofan má sjá hvernig gaflinum er skipt upp í svæði og út frá þeim 

svæðum og vindálaginu Vy sem er að finna í töflu 1, þá er hægt að reikna láréttan kraft H sem 

hver togstöng þarf að taka upp, á myndinni hér fyrir neðan sést svo hvernig togstangirnar 

taka við kraftinum og leiða hann niður í undirstöður. 
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Mynd 8: Kraftar í vindstífingarkrossum. 

Á myndinni hér fyrir ofan eru einungis teiknaðar togstangir í eina átt, en þessar stangir taka 

vindálagið sem skellur á öðrum gaflinum, svo ef það ætti að skoða vindinn frá hinum 

gaflinum þá myndu bætast við togstangir í hina áttina og þá værum við með 

vindstífingakrossa. 

Til að reikna út kraftana í togstöngunum, þá er láréttur kraftur frá vindálagi: 

𝐻 = 𝛾𝑄 ∗ 𝑉𝑦 ∗ 𝐴𝑖  (Jafna 6) 

 

Stangarkraftarnir í vindstífingarkrossunum: 

𝑇 = 𝐻
cos (𝛼)⁄  (Jafna 7) 

 

Nákvæmari útreikninga af stangarkröftunum er að finna í viðauka A. 

Álagið sem krossarnir í þakinu þurfa að taka upp kemur frá vindþrýstingi á gafl 

byggingarinnar og vindsogi á þaki. það er sama álag og áætlunin er að bera með því að nýta 

skífuvirkni eininganna eftir að búið er að líma þær saman.  

 

 

 

 



17 
 

2.3 Skífuvirkni 

Til er fjöldinn allur af fræðigreinum og bókum sem fjalla um skífuvirkni byggingarhluta. 

Almennt séð þá eru skífur byggingareiningar sem bera krafta í eigin plani og stífa af 

byggingar. Skífurnar geta verið mismunandi eftir því hverskonar byggingar verið er að skoða. 

Dæmi um einingar með skífuvirkni sem notaðar eru í byggingum eru stálklæðningar í 

veggjum, steyptir veggir og viðarplötur í klæðningum. Í hefðbundnum timburramma þökum 

með langböndum á milli ramma og klætt með stálplötum, sem eru svipuð þaki 

byggingarinnar sem fjallað er um í þessari ritgerð, þá taka rammarnir upp áslæga 

beygjukrafta á meðan klæðningin tekur við kröftum í plani klæðningarinnar. [15]  

2.3.1 Viðarplötur, gifs (negldar skífur á timburramma) 

Ef ekki fæst nægileg stífni frá einingunum þá er hægt að leysa það með því að setja t.d. 

krossviðarplötur á innanverðan rammann. Ef ramminn er festur vel niður eins og sýnt er á 

myndinni hér fyrir neðan þá geta plöturnar tekið upp umtalsverðan skerkraft frá hliðarálagi 

og fer það að mestu leyti eftir fjarlægðinni á milli nagla. 

 

Mynd 9: Krossviðarplötuveggur notaður til að stífa af byggingu. 
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Útreikninga fyrir burðarþol nagla er að finna í viðauka A en þar er miðað við að naglinn sé 2.8 

mm í þvermál og að krossviðarplöturnar séu 18 mm þykkar, sem gefur: 

𝐹𝑣,𝑑 = 0,60 𝑘𝑁 [16, bls. 58–68] 

Þegar búið er að reikna kraftinn sem hver nagli getur tekið þá er hægt að finna út hvað bilið, 

s, á milli naglanna þarf að vera. Plöturnar þurfa að taka upp megnið af skerkröftunum og 

þurfa vera hannaðar fyrir skerflæði, vkross, sem skrifa má sem: 

𝑣𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠 =
𝐹𝑣,𝑑

𝑠⁄  (Jafna 8) 

 

Byggingin í þessu verkefni er 15 metrar á lengd, ef bilið milli nagla er c/c = 100 mm, þá er 

hámarks hliðarkrafturinn sem krossviðarplöturnar geta tekið upp: 

𝑃𝑘𝑟𝑜𝑠𝑠 =
𝑏ℎú𝑠

𝑠
∗ 𝐹𝑣,𝑑 =

15 𝑚

0,1 𝑚
∗ 0,6 𝑘𝑁 = 90 𝑘𝑁 (Jafna 9) [14, bls. 226–228] 

  

Eins og sést þá geta krossviðarplötur tekið við umtalsverðum kröftum, en samt sem áður þá 

þyrfti að lækka þessa tölu eitthvað, þegar búið væri að taka tillit til allra úrtaka á plötunum 

eins og t.d. við glugga og hurðir. Einnig sést að krafturinn sem einingarnar geta tekið upp er 

háður bilinu á milli naglanna. 

 

2.3.2 Skífuvirkni eininganna 

Eins og komið var inn á hér fyrir ofan þá hefur það ekki tíðkast að reikna með neinu framlagi 

frá samlokueiningum þegar kemur að stöðugleika bygginga. 

Í hefðbundnum rammabyggingum sem klæddar eru með samlokueiningum þá taka 

rammarnir upp megnið af álaginu frá eiginþyngd, snjó og vindi en eru þó óstöðugir í langátt 

og þurfa einingarnar að taka upp krafta sem verka í þá átt ef byggingin er ekki stífuð af með 

öðrum hætti [17] eins og t.d. með aðferðunum sem taldar voru upp hér fyrir ofan. 

Þegar samlokueiningar eru notaðar sem klæðning í byggingar þá geta þær tekið upp 

talsverða krafta og fært þá niður í undirstöður þó að megin tilgangur þeirra sé oftast að 

einangra. Þangað til nýlega þá hefur skífuvirkni samlokueininga lítið verið notuð sem er að 
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hluta til því að kenna að ekki hafa verið gerðar nógu ýtarlegar hönnunar reglur fyrir 

einingarnar. [18]  

Ef einungis einingnarnar eiga að stífa af byggingu þá verða þær að virka sem ein skífa og 

verða þær að geta tekið upp skerkraftana sem verka á samskeytin milli eininganna. 

Þakeiningnarnar verða að ná að færa lárétta krafta sem verka á bygginguna niður í útveggi og 

veggeiningnarnar verða að geta tekið við þeim kröftum og fært þá niður í undirstöður, allt 

þetta verður að eiga sér stað án þess að byggingin verði fyrir formbreytingum og allar færslur 

verða að vera innan leyfilegra marka.  

Taka verður tillit til opa t.d. frá gluggum og hurðum í einingunum við útreikninga á 

skífueiginleikum. 

 

Mynd 10: Skífuvirkni veggeiningar sem á verkar stakur hornkraftur, F. [19] 

Eins og sést á mynd 10, sem sýnir hvernig einingnarnar myndu virka sem skífa ef þær væru 

límdar saman, þá er framlag eininganna með opum ekki tekið með í útreikningana á 

dreifingu álagsins yfir skífuna, samt sem áður þá er auðvitað eitthvað framlag frá þessum 

pörtum og ef þessum vegg væri stillt upp í burðarþolsforriti þá myndi forritið taka tillit til 

bútanna af einingunum sem eru í kringum opin.  

Skífuvirkni eininga sem límdar eru saman í samskeytum virkar á svipaðan hátt og 

krossviðsplöturnar sem talað er um í kaflanum á undan, en þá snýst þetta ekki um skerþol 

naglanna heldur skerþol límkíttisins. Hinsvegar þá væri einnig hægt að gera útfærslur á 

lásnum sem notaður er í samskeytum eininganna og væri þá hægt að skrúfa hann saman en 

þá myndi hann þola umtalsverða krafta eins og í krossviðarplötudæminu. 
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Mynd 11: Samlokueining með skrúfuðu samskeyti. 

Ef einingarnar væru skrúfaðar saman líkt og á myndinni hér fyrir ofan og ef við reiknum með 

því að límkíttið sé ekki að taka upp neitt álag þá er hægt að reikna út hversu langt bil þarf að 

vera á milli skrúfa svo þær geti tekið upp lárétta álagið sem reiknað var hér áður. En mesta 

álag sem langhlið byggingarinnar gæti orðið fyrir var Phorn = 43,38 kN.  

Mesta burðargeta hverrar skrúfu er reiknuð samkvæmt Eurocode 3,Part 1-3[20, bls. 64] og 

eru nákvæmir útreikningnar á því í viðauka A, en þar fékkst að burðargetan fyrir valda skrúfu 

var  Pb = 1.00 kN. Einnig var reiknað út hvert minnsta bil, a mætti vera á milli skrúfa fyrir álag 

á bygginguna miðað við alla hrýfisflokka.   

Tafla 2: Sýnir reiknaða burðargetu skrúfu í samskeytum eininga (Pb), Mesta kraft í 
rammahorni (Phorn) og minnstu leyfilegu fjarlægð milli skrúfa (a) fyrir álag frá vindi í 

hrýfisflokkum 0, I, II, III. 

Hrýfisflokkur 0 I II III 

Pb [kN] 1,00 1,00 1,00 1,00 

Phorn [kN] 43,38 39,33 32,03 21,69 

a [m] 0,348 0,384 0,471 0,695 
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3. Tilraunir á skerþoli límkíttis 

Í upphafi verkefnisins þá var talsverð óvissa um hvers konar tilraunir væri heppilegast að 

framkvæma í tilraunaaðstöðu byggingasviðs Háskólans í Reykjavík (https://en.ru.is/sel). Eftir 

góðan fund með starfsfólki frá Límtré Vírnet og Byggingarsviði Háskólans í Reykjavík þá var 

ákveðið að byrja á að kanna skerþol límkíttisins „Parabond Construction“ sem notað er til að 

líma saman samlokueiningarnar. 

3.1 Undirbúningur tilrauna 

Áður en hægt var að byrja á tilrauninni þá þurfti að útfæra prófanirnar og uppsetningu 

tilraunanna. Ákveðið var að prófa einingar af þrem mismunadi hæðum en til þess að geta 

prófað tvær hærri einingatýpurnar þá þurfti að hækka upp tjakkinn sem notaður er til að 

þrýsta á einingarnar, einnig var pantaður HE220B biti sem var soðinn fastur við undirstöðu.  

Hanna þurfti stálskúffu sem sett er ofan á einingarnar til að reyna að framkvæma hreinan 

skerkarft sem skilar sér beint niður í lásinn sem er kíttaður. Þegar komið var á hreint hvaða 

einingastærðir ætti að prófa, þá voru þær magnteknar og pantaðar ásamt límkíttinu og 

kíttisbyssunni. Magnskrá fyrir einingarnar ásamt framleiðsluteikningu fyrir stálskúffuna er að 

finna í viðauka B. 

Tjakkurinn sem notaður var við tilraunina var ekki nægjanlega hár svo setja þurfti 

framlengingar á stangirnar sem halda honum uppi og lyfta honum upp.  

Þegar einingarnar eru festar saman á vinnustað þá eru einingarnar skrúfaðar í stoðir og 

langbönd í miðjar einingar en einungis kíttaðar í samskeytin, til að líkja eftir þessu var 

ákveðið að skrúfa saman einingarnar á meðan kíttið er að taka sig svo þær renni ekkert til á 

meðan á hörðnunartímanum stendur. Þá þurfti að fara og kaupa spýtur og skrúfur til að geta 

skrúfað einingarnar saman.  

Til að koma í veg fyrir að einingarnar kikni undan álaginu eða að það myndist beygjuáraun 

þegar álaginu er komið á, þá eru einingnar festar niður með þvingum sem þurfti að sérpanta. 

Einnig var ákveðið að taka allar tilraunirnar upp á myndbönd og því var ákveðið að kaupa 

ljóskastara svo myndböndin væru skýrari. 
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Gerð var ein upphafs tilraun eða rannsókn 0, þar sem streitunemum var komið fyrir 

samanber mynd 12. Niðurstaðan var að krafturinn sem þrýstir á miðjueininguna sem er til 

vinstri á mynd 12, fer beint í gegnum límkíttið og yfir á eininguna hægra megin sem ber þá 

niður í undirstöðuna. Þetta má sjá á grafi 1.  

 

Mynd 12: Fyrirkomulag streitunema við prófun nr. 0. Streitunemar voru settir sitthvoru megin 

við samskeyti eininga. Til hægri eru nemar á einingu sem krafti er þrýst á, til vinstri eru 

nemar á einingu sem haldið er fastri. 
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Graf 1: Graf af lóðréttri streitu sem fall af krafti úr streitunemum í rannsókn 0. 

Graf 1 sýnir að það er tiltölulega lítil streita í miðjueiningunni en mikil í hliðareiningunni. 

Þetta gefur vísbendingu um að nánast um leið og tjakkurinn byrjar að þrýsta á miðju 

eininguna þá flyst krafturinn yfir í hliðareiningarnar og þaðan niður í undirstöðurnar þ.e. 

HE220B bitann. Þar sem streitan í miðjueiningunum var mjög lítil þá var ákveðið að breyta 

uppstillingum á streitunemunum fyrir næstu rannsóknartilvik. Ákveðið var að stilla nemunum 

upp þannig að lóðréttur og láréttur streitunemi yrði settur á miðja miðeininguna en svo yrðu 

settir lóðréttir nemar á ytri einingarnar tvær til að nema streituna við samskeytin, þar sem 

krafturinn skilar sér niður í undirstöðu. Teikningar af uppstillingum streitunema er að finna í 

viðauka B. 
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3.2 Um skerþol prófhluta 

Markmið þessara tilrauna er að komast að  því hvort skerþol límkíttisins Parabond 

Construction sé nægjanlega mikið svo að einingar sem límdar eru saman með kíttinu, geti 

tekið upp skerkraftana sem myndast fyrst og fremst frá vindálagi sem verkar á gafl svipaðra 

bygginga og verið er að skoða í þessu verkefni.  

 

Mynd 13: Skematísk mynd af þeim kröftum sem verka á prófhlutina. Álag P, skerkraftur V og 

skerflæði v. 

Á mynd 13 a) má sjá kraftinn P úr tjakknum og fyrir neðan er svo skerkraftur V. Á mynd  13 b) 

er svo sýnt skerflæðið v, en skerflæðið er mælt í N/mm og það er það sem verið er að leitast 

við að finna í þessari tilraun. Þegar það er fundið þá verður það borið saman við niðurstöður 

frá framleiðanda og reiknuð gildi á lágmarksskerþoli sem einingarnar þurfa að geta tekið 

upp. Jöfnur 10, 11 og 12 sýna samband álags, skerkrafts, skerflæðis og skerþols. 

Skerkrafturinn, V er fundinn með því að deila kraftinum P á bæði samskeytin á miðju 

einingunni: 

𝑉 =
𝑃

2
 (Jafna 10) 

     

Skerflæðið, ν er fundið með því að deila í skerkraftinn, V með hæð eininganna, h: 

𝑣 =
𝑉

ℎ
 (Jafna 11) 
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Skerþolið, Vf er fundið með því að deila í það lengd kíttisins í snertingu við lásinn, Lkítti: 

𝑉𝑓 =  
𝑣

𝐿𝑘í𝑡𝑡𝑖
  (Jafna 12) 

     

Lkítti er metið á hverri tilraun fyrir sig, niðurstöður úr því eru skráðar í dagbók sem er að finna 

í viðauka B. Límkíttið tekur langan tíma að þorna og því var magnið á þurru kítti í snertingu 

við lásinn talsvert minna en talið var að það myndi verða í upphafi tilrauna. 

Í töflunni hér fyrir neðan er að finna skerstyrk eininganna ef miðað er við að límkíttið verði í 

samræmi við sérmynd 1.2 á mynd 5. Samkvæmt niðurstöðum frá framleiðanda þá þarf kíttið 

meiri hörðnunartíma þegar það er inni til að ná fullum styrk og tekur það 72 klukkustundir.  

Tafla 3: Skerstyrkur eininganna sem prófaðar verða miðað við niðurstöður frá framleiðanda, 

þegar límið hefur fengið að þorna í 24 klst. og 72 klst. Miðað er við að kíttið sé í snertingu við 

lásinn samanber sérmynd 1.2 á mynd 5. Einnig er að finna í töflunni skerflæðisþol eininganna 

meðað við 24 klst. þornun og 72 klst. þornun, útreikningnar á því eru í kafla 1.3. 

Einingar [mm] 300 600 900 

𝑺. 𝟐𝟒𝒉𝟓𝟎% [N/mm] 3,99 3,99 3,99 

Skerstyrkur eftir 

24 klst. [kN] 1,20 2,39 3,59 

𝑺. 𝟕𝟐𝒉𝟓𝟎% [N/mm] 21,63 21,63 21,63 

Skerstyrkur eftir 

72 klst. [kN] 6,49 12,98 19,47 

 

Gerðar voru þrjár tilraunir fyrir 300, 600 og 900 mm einingarnar og verður úrvinnsla 

gagnanna unnin út frá staðlinum ÍST EN 14509:2006 þar sem jöfnur 13, 14, 15 og 16 eru 

notaðar til að finna 5% fraktílmörk fyrir meðal annars skerþol „Parabond Construction“ 

límkíttisins. Sú niðurstaða verður svo borin saman við þekkt gildi frá framleiðandanum DL 

Chemicals. xp eru 5% fraktílmörk mæligilda x: 

𝑥𝑝 = 𝑒(�̅�−𝑘𝜎𝜎𝑦) (Jafna 13) 
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gildi y eru náttúrulegi logrinn af mæligildum x: 

𝑦𝑖 =  ln(𝑥𝑖) (Jafna 14) 

  

�̅� er meðaltal gilda y sem reiknuð eru með jöfnu 14: 

�̅� =  
1

𝑛
∗ ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑛 = 1

 (Jafna 15) 

 

𝜎𝑦 er staðalfrákvik reiknað út frá náttúrulegu logragildunum, y og meðaltali náttúrulega 

logragildanna �̅� :   

𝜎𝑦 =  √
1

𝑛 − 1
 ∗  ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖 = 1

 (Jafna 16) 

 

Þar sem kσ er fraktíl stuðull notaður við úrvinnslu gagna. [21, bls. 71] 

Í töflunni hér fyrir neðan er að finna þá hliðarfærslu sem samskeyti eininganna þurfa að geta 

tekið upp ef miðað er við byggingu í flokki A í byggingareglugerð. Einnig er að finna í töflunni 

hámarkskraft (Vmax) sem einingarnar þurfa að þola miðað við vindálag ef húsið er staðsett í 

hrýfisflokki 0, útreikninga af því er að finna í viðauka A. 

Tafla 4: Mesti kraftur sem einingarnar þurfa að geta tekið upp (Vmax) og mesta hliðarfærsla 
(Δ) sem þær meiga verða fyrir. 

Einingar [mm] 300 600 900 

Vmax [kN] 0,87 1,74 2,60 

Δ [mm] 2,94 2,94 2,94 
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3.3 Framkvæmd tilrauna 

 

Mynd 14: Uppsetning 300 mm eininga tilraunar. Mynd 15: Uppsetning 600 mm eininga 
tilraunar. 

Til að byrja með þurfti að líma saman einingarnar, svo var þeim stillt upp ofan á HE220B 

bitana eins og myndin hér fyrir ofan sýnir. Einingarnar til hliðanna eru festar við bitann með 

þvingum til að tryggja að einingarnar verði einungis fyrir skerálagi. Ofan á miðjubitann sem 

þrýst er ofan á er komið fyrir stálskúffu og HE120B bita, það er gert svo að einingin hreinlega 

brotni ekki í miðjunni undan álaginu. Einnig þurfti að koma fyrir stálbitum ofan á 600 mm 

einingarnar þar sem byrjunarstaða tjakksins var of langt í burtu í þeim tilraunum. HE120B 

bitinn, álskúffan og stálbitarnir voru allir vigtaðir og niðurstöður skráðar. Þar sem: 

𝑚𝐻𝐸120𝐵 = 25,60 𝑘𝑔 

𝑚𝑠𝑘ú𝑓𝑓𝑎 = 4,52 𝑘𝑔 

𝑚𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟 = 3,70 𝑘𝑔 

Þessu álagi var svo bætt við kraftavigurinn sem fékkst í tilraununum, þar sem litið var á þetta 

sem upphafsálag. 

Álagið er sett á einingarnar með glussatjakki og er þrýstikrafturinn mældur. Við tjakkinn er 

festur færslunemi sem mælir færslu frá byrjunarstöðu að endastöðu, og þar með 

formbreytingu prófhlutarins. 

Á nokkrar af einingunum voru límdir streitunemar, en upplýsingarnar frá þeim geta gefið 

hugmyndir um hvernig krafturinn ferðast í gegnum einingarnar og límkíttið. Einnig var reynt 
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að fá í gegnum þá nema upplýsingar sem væri hægt að nota til að stilla af burðarþolsmódel í 

SAP2000, þar sem reynt var að líkja eftir tilraununum.  

Eftir tilraunirnar eru gögnin tekin og færð yfir í Excel og þaðan yfir í Matlab, þar sem unnið er 

með gögnin. En allur undirbúningur tilrauna og framkvæmd tilraunanna var handskrifaður í 

rannsóknardagbók sem fylgir aftast í viðauka B. 

3.3.1 Framkvæmd tilrauna á 300 mm einingum 

 

 

Graf 2: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 0 á 300 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 
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Graf 3: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 2 á 300 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 

 

Graf 4: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 3 á 300 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 
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Á gröfum 2, 3 og 4 má sjá kraftinn sem þurfti til að einingarnar næðu mestu leyfilegu færslu, 

þegar niðurstöður eru komnar í allar tilraunir þá veður þessi kraftur tekinn og deilt verður í 

hann með hæð eininganna, þá er búið að finna mesta leyfilega kraft á lengd á einingu 

[N/mm], svo verður farið í gegnum jöfnur 13, 14, 15 og 16 þar sem 5 % fraktílmörk kraftsins 

eru fundin.  

Toppurinn á þessum gröfum er svo brotmörk skerþols límkíttisins og var sá kraftur mældur 

og með jöfnum 13, 14, 15 og 16 þá voru 5% fraktílmörk skerþolsins fundin. 

Einnig var jafna bestu línu fundin en það var gert með því að taka meðaltal mældra gilda og 

reikna hallatölu ferlanna. En til þess að finna þessa bestu línu þá þurfti að snyrta ferlana þó 

nokkuð, s.s. taka burt upphafið þar sem tjakkurinn er að setjast og endann þar sem límkíttið 

er búið að slitna. Jafna bestu línu verður svo notuð til að finna mesta færslu sem einingarnar 

verða fyrir miðað við útreiknaðann hámarkskraft Vmax. 

Í grafi 5 má sjá bestu línur ferlanna í tilraunum á 300 mm einingum, jöfnur þeirra eru: 

𝑦0 = 2085.1846 ∗ 𝑥 − 2654.6565 (Jafna 17) 

𝑦2 = 2000.8020 ∗ 𝑥 − 2489.0106 (Jafna 18) 

𝑦3 = 2419.5842 ∗ 𝑥 − 2918.6989 (Jafna 19) 
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Graf 5: Kraftur sem fall af færslu fyrir þrjár prófanir á 300 mm háum einingum. Sýndur er 
línulegi hluti ferlanna og fundinn besta lína sem dregin er í gegnum þá. 

 

3.3.2 Framkvæmd tilrauna á 600 mm einingum 

Eins og áður kom fram þá þurfti að hækka tjakkinn fyrir þessar tilraunir en ómögulegt var að 

koma tjakkinum fyrir nógu nálægt einingunum svo gripið var til þess að setja stálbita ofan á 

HE120B bitana. 
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Graf 6: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 4 á 600 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 

 

Graf 7: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 5 á 600 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 
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Graf 8: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 6 á 600 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 

 

Gröf 6, 7 og 8, sýna kraft-færslu ferla fyrir 600 mm háa prófhluti. Gildi kraftsins sem þurfti til 

að framkalla mestu leyfilegu færslu er gefið á ferlum grafanna, líkt og í gröfum 2, 3 og 4 fyrir 

300 mm tilraunirnar. Við framkvæmd 600 mm tilraunanna þá hegðaði tjakkurinn sér frekar 

leiðinlega og það komu mikil stökk í ferlana og því þurfti að snyrta þá mun meira heldur en 

fyrir 300 mm prófstykkin. Þar þurfti einungis að taka af upphafið og endann, en fyrir 600 mm 

prófhlutina þá þurfti að fjarlægja mikið af útgildum sem áttu ekki heima í gröfunum, sem 

útskýrir afhverju ferlarnir á gröfum 6, 7 og 8 eru ekki jafn snyrtilegir og ferlarnir á gröfum 2, 3 

og 4. 
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Graf 9: Kraftur sem fall af færslu fyrir þrjár prófanir á 600 mm háum einingum. Sýndur er 
línulegi hluti ferlanna og fundin besta lína sem dregin er í gegnum þá. 

Jafna bestu línu var fundin á sama hátt og var gert í tilraununum fyrir 300 mm einingarnar, 

eins og þar þá var jafnan notuð til að finna færsluna frá hámarkskraftinum Vmax sem 

reiknaður er hér á undan. Í grafi 9 má sjá bestu línur ferlanna í tilraunum á 600 mm 

einingum, jöfnur þeirra eru: 

𝑦4 = 5265.2545 ∗ 𝑥 − 6404.7420  (Jafna 20) 

𝑦5 = 3509.0851 ∗ 𝑥 − 1639.4804 (Jafna 21) 

𝑦6 = 4418.6288 ∗ 𝑥 − 3127.6957 (Jafna 22) 
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3.3.3 Framkvæmd tilrauna á 900 mm einingum 

900 mm einingarnar voru brotnar rúmri viku eftir að þær voru límdar, en eins og það sýndi 

sig með 300 mm og 600 mm einingarnar, þá hefði verið betra að fá lengri tíma, eins og fram 

kemur þegar metið er hversu mikið af kíttismagni var í snertingu við lásana og er hægt að 

nálgast það mat í rannsóknardagbókinni. 

 

Graf 10: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 7 á 900 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 
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Graf 11: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 8 á 900 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 

 

Graf 12: Kraftur sem fall af færslu fyrir prófun nr. 9 á 900 mm einingum. Jafnframt er sýnt 
tölugildi kraftsins sem framkallar mestu leyfilegu færslu sem var ákvörðuð sem 2,94 mm (sjá 

kafla 2.1). 
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Á gröfum 10, 11 og 12 sést að krafturinn sem þarf til að framkalla mestu leyfilegu færslu er 

tiltölulega lítið stærri heldur en krafturinn sem þurfti í 600 mm einingunum en kíttið í þeim 

fékk að standa í tæpar 3 vikur eða 2 vikum lengur en á 900 mm einingunum. Á kraft-færslu 

ferli rannsóknar 9 má einnig sjá að talsvert hökt í miðjum ferlinum en ekkert í líkingu við 

útgildin í 600 mm tilraununum. 

 

Graf 13: Kraftur sem fall af færslu fyrir þrjár prófanir á 900 mm háum einingum. Sýndur er 
línulegi hluti ferlanna og fundin besta lína sem dregin er í gegnum þá. 

Jafna bestu línu var einnig fundin fyrir 900 mm ferlana og eru ferlarnir sýndir á grafi 7. Líkt og 

fyrir minni einingarnar þá var sú jafna notuð til að finna færsluna sem fæst frá kraftinum 

Vmax. Í grafi 13 má sjá bestu línur ferlanna í tilraunum á 900 mm einingum, jöfnur þeirra eru: 

𝑦7 = 6731.7056 ∗ 𝑥 − 9492.3840 (Jafna 23) 

𝑦8 = 7376.6176 ∗ 𝑥 − 8905.7845 (Jafna 24) 

𝑦9 = 5962.4738 ∗ 𝑥 − 8183.1184 (Jafna 25) 
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4. Útreikningar með SAP2000 burðarþolsmódeli 

 

Mynd 16: Uppsetning módels í SAP2000. 

Byggt var eininga líkan í SAP2000 forritinu sem átti að líkja eftir tilraununum fyrir 300 mm 

prófstykkin. Einingarnar í líkaninu eru þriggja laga skífueiningar, þar sem þykkt hvers lags er 

sú sama og á samlokueiningunum sem notaðar voru í tilraununum, efni skífueiningarinnar 

sem notuð var í líkaninu er skilgreind í samræmi við tækniupplýsingar frá Límtré Vírnet.  

Til að líkja eftir límingunni sem notuð er til að festa samlokueiningarnar saman, þá var einnig 

skilgreind sérstök skífueining á milli aðliggjandi þriggja laga eininga með efniseiginleika í 

samræmi við tækniupplýsingar frá framleiðendum límkíttisins. Það flækir málin að 

samkvæmt þeim tækniupplýsingum þá breytist fjaðurstuðull límkíttisins eftir því í hvaða 

streituástandi kíttið er. Við 100% lengingu er fjaðurstuðull í kringum 0.80 N/mm2 en við 

brotmörk er hann í kringum 1.10 N/mm2. Jafnframt þá er kíttið mjúkt efni sem hefur mjög 

hátt Poisson hlutfall, eða allt að 0.5. 

Álagið sem sett var á módelið er meðaltal álagsins sem þurfti til að ná fram mestu leyfilegu 

færslum í tilraunum 300 mm eininganna eða 3013 N og var því dreift á 20 punkta samanber 

myndina hér fyrir neðan. Álagið í tilraununum var hinsvegar ekki stakt punktálag heldur er 

það álag sem eykst smám saman með tíma þar til það nær þessum 3013 N krafti og þá er 

færslan orðin 2.94 mm.  
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Mynd 17: Álag sett á einingarnar í SAP2000 módelinu. 

 

Það sem skipti mestu máli varðandi færsluna var fjaðurstuðull kíttisins og þykkt kíttislagsins. 

Til að fá sömu niðurstöðu og í tilraununum þá var þykktin höfð í kringum 4 mm sem er í 

líkingu við þykktina í tillraununum og var fjaðurstuðullinn þá í kringum 4.0 N/mm2.  

Poisson‘s hlutfall kíttisins skiptir einnig máli en þar sem kíttið getur teygst nokkuð 

auðveldlega í allar áttir þá var hlutfallið haft 0.49. Svo að módelið yrði sem réttast þá er 

þetta eitthvað sem hefði helst þurft að mæla með einhverjum hætti. Frekari upplýsingar 

varðandi einingarnar og efnisval í módelinu er að finna aftast í viðauka E. 
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5. Niðurstöður rannsókna 

Umfjöllun um niðurstöður rannsókna er hér skipt upp í fimm kafla, í fyrstu þremur köflunum 

verður rætt um helstu niðurstöður tilrauna ásamt útrvinnslu og útreikningum tengdum þeim. 

Í fjórða kaflanum er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum burðarþolsreikninga í Sap2000 fyrir 

líkön af einstökum prófstykkjum. Seinasti kaflinn er samantekt rannsóknarinnar þar sem 

niðurstöður einstakra prófanna verða bornar saman. 

5.1 Streitumælingar 

Eftir fyrstu streitumælingarnar þá var nokkuð ljóst hvernig krafturinn færist beint í gegnum 

kíttið yfir í hliðareiningarnar sem sitja fastar á sinni undirstöðu. Streitan á hliðareiningunum 

var mun meiri en á einingunni í miðjunni, sem hafði bara það hlutverk að flytja kraftinn út í 

samsetninguna, en aflagaðist lítið sem ekkert sjálf. 

 

Mynd 18: Uppstilling streitunema í rannsókn 2, sem var á 300 mm einingum. 

Streitunemunum í rannsókn 2 var stillt upp samanber myndina hér fyrir ofan, það var 

láréttur og lóðréttur nemi í miðju einingunni og svo lóðréttir nemar á hliðareiningunum. 
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Graf 14: Ferlar lóðréttrar streitu sem fall af krafti í rannsókn 2. 

Eins og sést á ferlunum hér fyrir ofan þá er nokkuð stöðugt ástand til að byrja með en þó eru 

smávægilegar aukningar á streitunni. Svo í kringum 9 kN þá byrjar þrýstistreitan að vaxa ört í 

streitunemanum hægra megin og einnig smávægilega í þeirri vinstra megin. Greinilegt er að 

krafturinn leitar meira í gegnum samskeytin hægra megin og að lokum gaf límingin sig við 

eininguna hægra megin. Streitan í mið einingunni er lítil allt þar til færslan er orðin mjög 

mikil og einingin hefur skekkst og er farin að þrýsta lárétt á einingarnar við hliðina. Fleiri gröf 

með niðurstöðum streitunema er að finna í viðauka C. 
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Mynd 19: Uppstilling streitunema í rannsókn 5, sem var á 600 mm einingum. 

Í rannsókn 5 þá var streitunemum stillt upp eins og mynd 19 sýnir. Lóðréttur og láréttur nemi 

voru límdir á miðja miðeininguna, en tveir láréttir nemar voru hafðir annars vegar ofarlega 

og hins vegar neðarlega á hvorri hliðareiningu. 
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Graf 15: Ferlar streitu í miðeiningu sem fall af tíma ásamt ferli krafts sem fall af tíma í 
rannsókn 5. 

Í Rannsókn 5 gaf límkíttið sig við samskeytin hægra megin. Á grafi 9 þá er streitan í efri og 

neðri hluta einingarinnar hægra megin mjög svipuð til að byrja með og kíttið virðist halda 

einingunni en í kringum 1,5 kN þá kemur stökk í ferilinn fyrir efri streituna, þrýstistreitan í 

þeim nema vex hratt, nánast í beinni línu þangað til límkíttið fer að lokum. Athyglisvert er að 

sjá að streitan í neðri streitunemanum vex miklu hægar, en það helst í hendur við þær 

upplýsingar sem fengust úr niðurstöðum burðarþolsmódelsins og gert verður grein fyrir þeim 

í kafla 5.4. Krafturinn færir sig fljótlega niður með miðju einingunum í gegnum kíttið þar sem 

hann skilar sér svo niður í hliðareiningarnar og niður í undirstöður.  

Stökkin sem sjá má í miðjum ferlunum á grafi 9, eru útgildi, sem tengjast því að tjakkurinn lét 

leiðinlega á meðan á þessum tilraunum stóð. Reynt var að snyrta ferlana og fjrlægja stök 

útgildi en þessi urðu eftir. 
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5.2 Færslumælingar 

Búið var að reikna út og ákvarða hámarks hliðarfærsluna sem bygging má verða fyrir og 

jafnframt ákvarða að hver samskeyti á einingunum að geta tekið upp 2,94 mm hliðarfærslu 

án þess að hliðarfærsla byggingar fari yfir ákvörðuð mörk. 

Tafla 5:  Útreiknaður kraftur (Vmax) og mesta leyfileg hliðarfærsla (Δ) úr töflu 4. Krafturinn 
(fmax)  er kraftur við mestu leyfilegu færslu og fjarlægðin (xmax) er mesta fjarlægð miðað við 

útreiknaðan sniðkraft (Vmax) 

Einingar [mm] 300 600 900 

Vmax [kN] 0,87 1,74 2,60 

fmax [kN] 1,46 4,06 3,41 

Δ [mm] 2,94 2,94 2,94 

xmax [mm] 1,65 1,20 1,72 

 

Krafturinn fmax er 5% fraktílmörk kraftsins sem framkallaði mestu leyfilegu færslu, 

útreikningar fyrir hann ásamt fjarlægðinni xmax má finna í viðauka D. 

Til að finna fjarlægðina xmax þá var jöfnu bestu línu snúið við og mesta færsla fundin miðað 

við útreiknaðan hámarkskraft Vmax, sem límkíttið þarf að geta tekið upp. 

 

5.3 Skerþol límkíttis 

Til að geta reiknað út skerþol kíttisins þá þurfti að meta hversu mikið af límkíttinu var orðið 

þurrt og var það metið eftir hverja tilraun eins og sést í rannsóknardagbókinni í viðauka B. 

Teknar voru myndir af lásnum eftir hverja tilraun en erfitt er að sjá útfrá þeim hversu mikið 

af kíttinu er orðið þurrt. Það fannst best með því að strjúka eftir lásnum.  

Samantekt á niðurstöðum skerflæðiþols og skerstyrks límkíttisins má sjá í töflu 6. Þar er 

S.72h50% skerflæðisþol kíttisins miðað við niðurstöður frá framleiðanda, νbrot er skerflæði 

kíttisins við brotmörk í tilraununum, VPC eru brotmörk skerþols límkíttisins miðað við 

niðurstöður frá framleiðanda og Vf eru útreiknuð brotmörk límkíttisins úr rannsóknunum. 

Skerflæði, νbrot, fyrir tilraunirnar var reiknað og miðast það við hæð eininganna og kraftinn 

sem þurfti til að slíta kíttið. Útreiknað skerflæðisþol eininganna á grundvelli upplýsinga frá 

framleiðanda, sem miðaði við 72 klst. þornun og að 50% af lásnum sé í snertingu við þurrt 

kítti, var í flestum tilfellum mun meiri eða S.72h50% = 21.63 N/mm. 
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5% fraktílmörk brotmarka skerþols límkíttisins, Vf var reiknað og er að finna í viðauka D fyrir 

tilraunirnar. Svo var eins og sést í töflu 6, þá er skerþolið mjög svipað og það sem 

framleiðandinn gefur upp. En ólíkt útreikningunum fyrir skerflæðið, þá var tekið tillit til 

hversu mikið af þurru kítti var í lásnum. 

Tafla 6: Samantekt á skerflæðisþoli og skerstyrk límkíttis. 

Einingar [mm] 300 600 900 Allar 

S.72h50% [N/mm] 21,63 21,63 21,63 21,63 

νbrot [N/mm] 27,63 18,73 11,38 11,56 

VPC [N/mm²] 1,03 1,03 1,03 1,03 

Vf [N/mm2] 1,09 1,05 1,03 0,96 

 

5.4 Burðarþolsreikningar með einingalíkani í SAP2000 

Einingarnar í SAP2000 líkaninu eru skífueiningar eins og farið var yfir í kafla 4. Það er 

spurning hvort til sé betri leið til að líkja eftir límkíttinu í SAP2000 módelinu heldur en að 

nota skífueiningar, ef mynd 20 er skoðuð þá sést að það er meiri niðurbeygja hægra megin 

þrátt fyrir að álagið og módelið sé samhverft.  

 

Mynd 20: Einingarnar eftir að álagið var keyrt á líkanið. 

Samt sem áður þá gerist þetta nákvæmlega svona í raunveruleikanum, þar sem módelið 

byggir á stöðufræðilega óákveðnum jöfnum, þá keyrir það hreinlega álagið í gegn og á 

endanum er einhver veikasti punktur sem gefur sig og í þessu tilfelli er hann hægra megin. En 

eins og sjá má á tilraununum þá gáfu einingarnar sig ekkert alltaf á sömu hliðinni, heldur 

einfaldlega þeim megin sem var minna þurrt kíttismagn í snertingu við lásinn.  
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Mynd 21: Spennudreifing í SAP2000 burðarþolsmódelinu eftir að álagið sem framkallaði 
mestu leyfilegu færslu var keyrt. 

Mesta spennan á myndinni er rauð og sú minnsta er græn. Eins og sést á mynd 21, þá er 

krafturinn að færa sig niður eftir kíttinu á miðjueiningunni, í gegnum kíttið og niður með 

hliðareiningunum og þaðan í undirstöðurnar. 

 

5.5 Samanburður á niðurstöðum og samantekt rannsóknar 

Í töflu 7 þá er m1, m2 og m3 hallatölur kraft-færslu ferla í ransóknum eininganna, mmeðal er 

meðaltal á hallatölum og mxp + σy eru 5% fraktílmörk hallatölu og staðalfrávik á því. 

Útreikningar eru í viðauka D. 

Tafla 7: Hallatölur bestu línu í kraft-færslu ferlum eininga tilraunanna. 

Einingar [mm] 300 600 900 

m1  2085,2 5262,3 6731,7 

m2  2000,8 3509,1 7376,6 

m3  2419,6 4418,6 5962,5 

mmeðal  2168,5 4396,7 6690,3 

mxp + σy 1577,4 + 0,1 2286,5 + 0,2 4761,5 + 0,1 

 

Ef litið er svo á að: 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡𝑢𝑟 =  𝑆𝑡í𝑓𝑛𝑖 ∗ 𝐹æ𝑟𝑠𝑙𝑎 (Jafna 26)  

 

Þá er stífnin hallatalan á kraft-færslu ferlunum, eins og við mátti búast þá er stífnin að aukast 

í nokkurn veginn réttu hlutfalli við aukningu á hæð eininga.  
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Í töflu 5 má sjá að límkíttið getur tekið upp mun meiri kraft heldur en mesti kraftur sem þær 

geta orðið fyrir. En í öllum rannsóknunum þá var kíttið ennþá að hluta til blautt og krafturinn 

fmax tekur ekki tillit til þess, svo reikna mætti með því að límkíttið geti tekið upp mun meiri 

kraft heldur en fmax.  

Færslan xmax í töflu 5, er mesta færsla sem getur orðið í samskeytunum miðað við 

útreiknaðann hámarkskraft Vmax, hún er talsvert minni heldur en mesta færsla sem 

einingarnar meiga verða fyrir og helst það í hendur við það að límkíttið getur tekið upp meiri 

kraft heldur mesti kraftur sem það getur orðið fyrir. 

Í viðauka D voru reiknuð 5% fraktílmörk skerflæðis allra tilraunanna fyrir kraftinn sem 

framkallaði mestu færslu og þar fékkst að skerflæðið væri, ν = 8.35 N/mm. Skerflæðið við 

kraft mestu leyfilegu færslu er mun minna heldur en brotmörk skerflæðisins og því ætti kíttið 

að geta tekið upp þann kraft, en sá kraftur var talsvert meiri heldur en Vmax  sem er mesti 

kraftur sem einingarnar þurfa að geta tekið upp. 

Í töflu 6 þá er útreiknað skerflæðisþol S.72h50% límkíttisins útfrá niðurstöðum framleiðanda 

meira heldur en útreiknuð brotmörk skerflæðisins úr rannsóknunum í öllum tilfellum nema í 

300 mm rannsókninni, en magn límkíttis í snertingu við lásinn er ekki tekið með í þá 

reikninga heldur einungis hæð eininganna. Eins og sjá má í töflu 6 þá fer skerflæðið lækkandi 

eftir því hversu stórar einingarnar voru en það útskýrist af því að í lægstu einingunum þá var 

meira af kíttinu orðið alveg þurrt.  

Samantekt á mati límkíttis er að finna í töflu 8. Þar er tíminn sem límkíttið fékk til að þorna 

áður en einingarnar voru brotnar, Lþurrt er mat á lengdinni á þurru límkítti sem er í snertingu 

við lás eininganna og νbrot er útreiknað skerflæði miðað við hæð eininganna sem er einnig að 

finna í töflu 6. 

Tafla 8: Samantekt á mati límkíttis. 

Einingar [mm] 300 600 900 

Þurrktími [dagar] 18,5 20 8 

Lþurrt [mm] 15,12 13,39 11,81 

νbrot [N/mm] 27,63 18,73 11,38 
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Í töflu 8 má sjá að 600 mm einingarnar fengu mestan þurrktíma en það sem skipti mestu máli 

var þó hæð eininganna. Því stærri sem einingarnar eru því meiri tíma þarf kíttið til að þorna. 

Kíttið byrjar á því að þorna út til endanna, svo þornar það hægt og rólega inn eftir lásnum. Þá 

var stærri partur af 300 mm einingunum þornaður en hjá 600 mm einingunum þrátt fyrir 

minni þurrktíma. 

Mögulegar endurbætur á rannsókninni væri að gefa límkíttinu meiri tíma til að þorrna, þar 

sem augljóst er að kíttið þarf meiri tíma. Haft var samband við tenglið Límtré Vírnets hjá 

fyrirtækinu DL Chemicals sem framleiðir límkíttið Parabond Construction sem notað var í 

rannsóknunum. Það var staðfest að límkíttið nái fullum styrk eftir 72 klst. Gefið að það sé 

nægt pláss fyrir raka til að losna út, en í lásnum á einingunum þá er mjög takmörkuð leið fyrir 

raka til að losna út. Límkíttið þornar fyrst út til endanna og svo hægt og bítandi þornar það 

inn að miðju. Þetta getur tekið allt frá nokkrum vikum upp í nokkra mánuði og fer það eftir 

dýpt lássins, hitastigi og opnun fyrir raka til að losna út. Ef lásinn myndi loka algjörlega fyrir 

súrefnisflæði þá mun kíttið aldrei þorna.[22] 

Ef kíttið hefði fengið að þorna lengur og það hefði verið hægt að reikna með því að allt kítti í 

lásnum væri orðið þurrt þá myndi öll óvissa og mat á þurru kíttismagni hverfa úr 

rannsókninni og niðurstöður yrðu nákvæmari. 

Varðandi burðarþolslíkanið þá voru tölugildi þar ekki í líkingu við það sem fékkst í 

tilraununum en krafturinn var að hreyfast í líkingu við það sem fékkst úr tilraununum. 

Mögulegar endurbætur á líkaninu væri að nota öðruvísi einingar fyrir kíttið, hins vegar þá eru 

skífueiningarnar heppilegar þegar kemur að einingunum sjálfum. 
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6. Umræða og lokaorð 
 

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að límkíttið sé nægjanlega sterkt til að taka upp þá 

láréttu krafta sem minni rammabyggingar verða fyrir og þar af leiðandi stífa af slíkar 

byggingar í langátt. En ekki er hægt að reikna með fullu framlagi kíttisins fyrr en eftir 

einhvern tíma og í einhverjum tilfellum gætu það orðið nokkrir mánuðir ef veður er kalt og 

um löng samskeyti er verið að ræða. 

Samantekt á helstu kröftum sem límkíttið þarf að bera er að finna í töflu 9. Þar er Vmax mesti 

kraftur sem einingarnar þurfa að geta tekið upp, fmax er krafturinn sem fékkst við mestu 

leyfilegu færslu og fmax/2 er krafturinn mestu leyfilegu færslu ef einungis er reiknað með 

framlagi frá öðrum lásnum til burðar. 

Tafla 9: Samantekt á helstu kröftum sem líkíttið þarf að bera. 

Einingar 
[mm] 300 600 900 

Vmax [kN] 0,87 1,74 2,60 

fmax [kN] 1,46 4,06 3,41 

fmax/2 [kN] 0,73 2,03 1,71 

 

Þar sem það getur tekið límkíttið langan tíma að þorna, sérstaklega við lágt hitastig þá er 

athyglisvert að skoða það ef kíttun annars lássins sér um alla stífinguna, sem gæti verið 

tilfellið ef byggingin yrði reist um vetur og kíttið í innri lásnum væri einungis orðið þurrt. Á 

myndinni hérna fyrir ofan sést að kíttið er á mörkunum með að duga, en ef reiknað væri með 

að allur innri lásinn væri orðinn þurr, þá myndi kíttið duga til stífinga. 

Sniðug lausn á stífingunni væri hinsvegar að skrúfa og kítta samskeytin, í töflunni hér fyrir 

neðan er búið að reikna burð skrúfa í bæði einssniðstengingu og tvísniðstengingu.  

Í töflu 10 er samantekt á helstu kröftum sem einingar á langhlið byggingarinnar og samskeyti 

þurfa að geta tekið upp. Phorn er útreiknaður hornkraftur sem verkar á gaflhorn byggingar, 

hann er einnig að finna í töflu 1, Pb er útreiknað burðarþol skrúfa í samskeytum eininga 

miðað við að um einsniðstengingu sé að ræða þar sem, a er bilið á milli skrúfa í tengingunni. 

Burðarþol skrúfa í samskeytum eininga ef miðað er við tvísniðstengingu er Pb.2, en þar er bilið 

sem þarf að vera á milli skrúfa a2.  
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Tafla 10: Samantekt helstu krafta sem einingar á langhlið byggingarinnar og samskeyti 
þeirra þurfa að bera. 

Hrýfisflokkur 0 I II III 

Phorn [kN] 43,38 39,33 32,03 21,69 

Pb [kN] 1,00 1,00 1,00 1,00 

a [m] 0,348 0,384 0,471 0,695 

Pb.2 [kN] 2,01 2,01 2,01 2,01 

a2 [m] 0,696 0,768 0,942 1,39 

 

Það má vel færa rök fyrir því að tengingin í samskeytunum sem sést á mynd 11 sé 

tvísniðstenging og að hún sé að lágmarki tvisvar sinnum sterkari heldur en 

einssniðstengingin. Ef tengingin er skoðuð þá er augljóst að ef einungis væri farið í gegnum 

annað sniðið þá væri tengingin óstöðug og mikil hætta væri á að skrúfan myndi renna til. En 

við það að fara í gegnum bæði sniðin þá er tengingin orðin stöðugri og sterkari. Í töflu 9 sést 

að bilið á milli skrúfa þarf ekki að vera nema tæpir 700 mm ef húsið er staðsett í hrýfisflokki 0 

og ekki er verið að reikna með neinu framlagi frá kíttinu. Samskeytin væru þó ennþá kíttuð 

þar sem enn væri þörf á kíttunninni til þéttinga, ef framlag kíttisins til stífni væri einnig tekið 

með í reikningana þá mætti millibilið vera ennþá lengra.  

Loka niðurstaðan er að stífnieiginleikar kíttisins eru nægjanlega miklir til að stífa af minni 

rammabyggingar. Hins vegar er ekki hægt að reikna með fullu framlagi frá kíttinu fyrr en eftir  

nokkrar vikur út af því hvað það getur tekið kíttið langan tíma að fullþorna. Því er betri lausn 

að kítta einingarnar og skrúfa samskeytin, því eins og sést á útreikningum fyrir skrúfuð 

samskeyti þá þarf ekki mikið af skrúfum (sjá töflu 10) til að leysa stífingu fyrir minni 

rammabyggingar. 
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