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1. Inngangur. 

Notkun á trjám eða timbri til mannvirkjagerðar og nytjamuna hefur fylgt 

manninum í gegnum þróun mannkynsinns, hefur timbur gegnt mikilvægu 

hlutverki á margan hátt í að gera mannkyninu kleift að komast af í aldanna rás. 

Íslendingar hafa alla tíð reitt sig að miklu leyti á timbur í mannvirkjagerð. Frá 

landnámi og fram á miðja 19. öld höfðust menn við í torfhúsum. Torfhúsin voru 

í raun timburhús með torfþaki en einnig var algengt að veggir væru hlaðnir úr 

grjóti eða torfi, en timbur ávalt notað sem berandi hluti þaksins sem síðan var 

tyrft yfir. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um miðja 18. öld hófu dönsk stjórnvöld að beita sér í auknum mæli fyrir eflingu 

iðnaðar hér á landi með það að leiðarljósi að Íslendingar hæfust handa við að 

reisa sér varanlegri hús. Var fyrsta steinhúsið reist á árunum 1753-55 í Viðey í 

Kollafirði. Þó svo að kaflaskil hafi orðið í byggingarsögu íslendinga með 

tilkomu nýrra byggingaraðferða þurftu landsmenn eftir sem áður að reiða sig á 

timbrið sem berandihluta í milligólfum og þökum bygginga. [2]   

 

 

Mynd 1. Uppbygging torfbæjar. [1] 
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Byggingarsaga íslendinga mótaðist að miklu leyti af aðgengi að 

byggingarefnum, sem var lengi vel af skornum skammti. Rekaviður grjót og torf 

voru heldsu byggingar efnin til að byrja með. Má rekja helstu framfara skref í 

mannvirkjagerð til aukinnar verslunar sem jókst með tilkomu tíðari siglinga til 

meginlands Evrópu og Norður Ameríku í seinni tíð. Þess má geta að viðskipti 

við Bandaríkin hófust ekki að neinu ráði fyrr en um miðja 20. öld. [3] Timbur 

hefur undanfarna áratugi verið notað í mjög miklum mæli til mannvirkjagerðar 

á Íslandi. Má þar meðal annars nefna skjólveggi, íþróttarhús, útihús, brýr og 

brúargólf svo fátt sé nefnt. Íslendingar eru stöðugt að vinna með, þróa og 

tileinka sér nýjar aðferðir við notkun á timbri og timburafurðum.  

 

 

Mynd 2. Burðarvirki úr lím tré fyrir 4800 fermetra fjós á Flatey á Mýrum, Höfn í Hornafirði. Hannað og 
smíðað af Límtré vírnet ehf. [4] 

 

 

 

 



8 
 

1.1 Markmið og úrvinnsla 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði við hugleiðingar um 

byggingarframkvæmdir á stöðum sem ekki eru aðgengilegir stórtækum 

vinnuvélum eða farartækjum ætluðum til þungaflutninga. Verkefnið er fólgið í 

að kanna eiginleika efnis sem hægt er að framleiða í mjög smáum einingum sem 

svo má raða saman í stóra heild. Notkunar möguleikar bita sem boltaðir eru 

saman með þessum hætti er einnig áhugaverður kostur til notkunar við 

bráðabyrgðar mannvirki, t.d. þegar skapa á kjöraðstæður eða skjól á 

framkvæmdastigi eða tryggja aðgengi að byggingum við framkvæmdir og svo 

framvegis. Einnig býður uppbygging bita af þeirri gerð sem fjallað er um uppá 

möguleika til notkunnar við aðrar sértækar lausnir. Leysa má flóknar útlitslegar 

útfærslur með bitum eða þylum úr krossvið. Notkun slíkra bita getur meðal 

annars reynst gagnleg þegar unnið er með straumlínulöguð eða önnur 

óhefðbundin form. Bitarnir sem fjallað er um í verkefninu eru áhugaverðir að 

því leyti að þeir eru léttir og meðfærilegir, einnig er hægt að forma þá án 

verulegrar fyrirhafnar. Bitar sem gerðir eru með þessari aðferð geta hæglega 

haft breytilegt þversnið með tilliti til vægisferla eða annars staðbundiðs álags.  

 Markmið verkefnisinns er að gera einfaldan samanburð á eiginleikum 

timburbita sem er samsettur úr krossviðsrenningum með mismunandi aðferðum 

við samsetningu. Samanburðurinn er annars vegar fólgin í því að líma 

renningana saman og hinnsvegar að bolta þá saman án verulegrar skerðingar á 

þversniði. Einnig er athugunin fólgin í að kanna áhrif herslu á boltum á stífni 

bita sem boltaður er saman.  

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla og er í fyrsta kafla fjallað um timbur og hannað 

timbur á fræðilegum grunni. Annar kafli fjallar um eiginleika timburs, en í 

þriðja kafla er fjallað um burðarbita úr krossvið og samanburð á bitum úr 

krossvið. Fjórði kafli fjallar um verklega tilraun beygju prófunar á bitum og í 

fimmta kafla eru settar fram niðurstöður úr tilraun.   

Við útreikninga var notast við reikniaðferðir Evrópu staðals Eurocode EN 1995-

1-1 og Design of timber structures. [5] Ásamt stöðufræði úr bókunum Teknisk 

Stabi 23. útgáfu. [6] Mechanics of materials 8. útgáfu. [7]  
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1.2 Forrit 

Hugbúnaður sem notaður var við úrvinnslu verkefnisinns var eftirfarandi:  

PTC Mathcad prime 3.1  

Microsoft Exel 

Microsoft Word 

Autodesk AudoCad 2017 

1.2.1 PTC Mathcad prime 3.1  

Mathcad er hugbúnaðar forrit sem hannað er til framsetningar á breytum og 

eðlisfræði formúlum með sjónrænum hætti. Forritið heldur utan um og skilar 

niðurstöðum með mælieiningum. Forritið er mjög gagnlegt þar sem unnið er 

eftir stöðlum á borð við Eurocode, en allir útreikningar verkefnisinns voru 

framkvæmdir í forritinu. 

1.2.2 Microsoft Exel 

Exel er hugbúnaður sem er mikið notaður til að halda utan um útreikninga og er 

öflugur hugbúnaður til þess. Hugbúnaðurinn vinnur með texta skrár úr 

mælingum tilraunar og teiknar upp gröf með niðurstöðum. Einnig voru settar 

upp töflur með niðurstöðum verkefnisinns með forritinu. 

1.2.3 Microsoft Word 

Word er hugbúnaður sem hannaður er til ritvinnslu og skýrsluhalds og var þessi 

ritgerð unnin í forritinu. 

1.2.4 Autodesk AudoCad 

AudoCad er hugbúnaður sem virkar líkt og stafrænt teikniborð. Forritið er mjög 

gagnlegt við úrlausn verkefna þar sem hægt er að nota það bæði til útskýringa 

og einnig til útreikninga á tæknilegum upplýsingum á borð við massamiðju og 

tregðuvægi.  
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2. Eiginleikar timburs  

Timbur er náttúrulegt og endurnýtanlegt efni sem unnið er úr stofni trjáa. 

Líffræðileg skilgreining á tréi er trjáviðarplanta sem nær í fullum vexti minnst 

6 metra hæð. Til eru fjölmargar mismunandi tegundir af trjám sem flokkast í 

tvö ólík afbrigði með ólíka uppbyggingu á trjábolnum. Annarsvegar tré þar sem 

trjábolurinn hefur breytilega trefjastefnu og er bolurinn vafin með trefjum (e. 

endoxious trees), líkt og pálmatré. Það afbriði er ekki notað til mannvirkjagerðar 

í vestrænum heimi undir venjulegum kringumstæðum. Hinsvegar er tré sem 

hefur trefjastefnu í langstefnu, vaxtarátt frá jörðu (e. exogenous trees). Er það 

afbrigði mun hentugra sem nytjaviður. [8] 

 

 

Mynd 3. Sýnir á sjónrænan hátt hvernig trjábolur nýtist í breytilegar stærðir sem timbur. [9] 
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2.1 Uppbygging á trjábol 

Tré sem hafa trefjastefnu í langstefnu eiga það sameiginlegt að stofnin er 

uppbyggður í mörgum lögum. Hvert lag samanstendur af fjölmörgum holpípum 

sem gegna því hlutverki að flytja næringu um tréð í formi trjáhvoðu sem 

inniheldur aðalega sykrur og glúkósa. Holpípurnar eru mjög breytilegar að 

stærð, sem ræðst að miklu leyti af tegund og vaxtarskilyrðum hvers trés. Inni 

við kjarnan er tréið þéttara þar sem kjarnin (e. heartwood) tekur ekki þátt í 

flutningi á næringu heldur þjónar þeim tilgangi að bera tréið uppi. Utan kjarnans 

er lag sem kallast rysja (e. sapwood), en hlutverk hennar er að flytja næringu 

um tréið og er hún full af trjákvoðu. Þykkt rysju er hlutfallslega þykkari á trjám 

sem eru fljót sprottin en trjám sem hafa hægan vöxt. Utan við rysju er vaxtarlag, 

ysta lagið er svo börkur sem ver tréið fyrir veðri og ágangi annara lífvera. [8] 

 

 

Mynd 4. Þversnið trjábols séð ofanfrá. [11] 
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2.1.1 Árhringir 

Trjábolurinn vex út frá kjarna og þegar tré er fellt sést greinilega hvernig 

vaxtarskilyrði hafa verið á líftíma trésins. Mislitar rendur myndast á trjábolnum 

vegna þess að á haustin og yfir vetrartíman hægir á vexti trésinns og er þá talað 

um síðsumarsvöxt (e. latewood) sem veldur því að sjá má þynnri og dekkri 

rendur í þversniði stofnsinns. Fyrri part sumars er vöxturinn hraðari og verða 

því viðaræðafrumur sem þá myndast stærri og víðari. Viðurinn í 

snemmsumarsvexti (e. earlywood) er ljósari en í síðsumarsvexti og því myndast 

lagskipting í þversniði trjábolsinns sem kallast árhringir. Árhringirnir geta gefið 

upplýsingar um vaxtarskilyrði og veðurfar langt aftur í tíman, t.d. ef sumur eru 

þurr og lítil spretta verður lag snemmsumarsvaxtar þynnra en ef skilyrðin væru 

betri. Uppbygging á stofni trjáa gerir það að verkum að trjábolurinn gefur mun 

meiri styrk í langátt samsíða trefjum en í hliðar átt þvert á trefjar. [8]  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mynd 5. Sýnir hvernig viðaræðafrumur eru gisnari í snemmsumarsvexti en síðsumarsvevti. [8] 
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2.2 Flokkun timburs 

Til eru yfir 600 misnunandi tegundir af trjám. Eiginleikar timburs geta verið 

mjög breytilegir eftir því úr hvaða trjátegund það er unnið. Flokkast timbur 

ýmist sem harðviður eða mjúkviður. Harðviður er gjarnan notaður í húsgögn 

eða nytjamuni og innréttingagerð, en mjúkviður er mun algengari við almenna 

mannvirkjagerð. Er það fyrst og fremst vegna þess að harðviður er að almennt 

mun dýrari en mjúkurviður sökum þess að hann er sein sprottnari. [8] Algengar 

trjátegundir sem byggingartimbur er unnið úr eru fura, greni og lerki, öll af ætt 

barrtrjáa og falla undir að vera mjúkviður. Timbur sem ætlað er til notkunar í 

byggingar er styrkleikaflokkað eftir kennigildi beygjustyrks í MPa (kN/m²) 

samsíða trefjum samkvæmt Evrópustaðli SS-EN 338:2016. Flokkun 

byggingartimburs má sjá á meðfylgjandi töflu þar sem flokkarnir bera nöfn með 

vísan til beygjustyrks í MPa.  

Tafla 1. Styrkleikaflokkar timburs. 

 

 

Samkvæmt Byggingarreglugerð er skylt að nota styrkleikaflokkað timbur til 

húsbygginga á íslandi. [10] Styrklreikaflokkað timbur þarf að vera merkt með 

viðurkenndumhætti. 

 

 

Mynd 6. Merking á timbri styrkleikaflokki C24 skv. Evrópustöðlum. [11] 
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2.3 Áreiðanleiki hönnunar 

Mjög mikilvægt er að hönnuðir og tæknimenn búi yfir grunnþekkingu og 

skilningi á eiginleikum og eðli timburs. Við útreikninga á hönnunarstyrk 

timburs er notast við öryggisstuðul til lækkunar á kennigildi styrks, auk þess 

sem styrkur er lækkaður með leiðréttingar stuðli, kmod þegar reiknað er 

brotmarka ástand og kdef fyrir notmarka ástand. Kennigildi fyrir k stuðlana eru 

breytileg eftir álagstilfellum og notkunarflokk og geta verið frá 0.5 uppí 1.1 fyrir 

byggingartimbur. Skv ÍST EN-1995-1-1: 2004, 3.1.3. Stuðlarnir taka 

mismunandi gildi eftir timburafurðum. Algengir öryggisstuðlar fyrir timbur og 

timbur tengingar eru á bilinu 1.2-1.3.  

Tafla 2. Sýnir öryggisstuðla fyrir mismunandi timbur og timbur tengingar. [5] 

 

2.4 Trefjarmettunargráða 

Timbur þolir vatn ágætlega svo framanlega sem það nær að þorna vel á milli.  

Sökum þess að timbur er lífrænt efni þolir það illa að vera í viðverandi raka, og 

ef timbur er mettað af raka til lengri tíma missir það styrk og niðurbrot fer að 

eiga sér stað. Talað er um fúa í timbri þegar það hefur verið rakamettað 

nægjanlega lengi til að niðurbrot trefjana sé hafið. Þegar timbur er fullmettað af 

raka og getur ekki tekið við meiri raka er talað um trefjamettunargráðu. 

Trefjamettunargráða í timbri er yfirleitt á bilinu 21-32% hlutfallsraki. 

Rakainnihald viðar er hlutfall milli vatns og þurrmassa en þurrmassi er massi 

timburs við þurkun við hitastig 103°C. [8]     

Hlutfallsraki (ω) er reiknaður með formúlunni: 

 [11] 
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2.4.1 Formbreytingar 

Timbur er mun rakadrægara við trefjaendana en samsíða trefjum. 

Formbreytingar eiga sér stað við breytilegan hlutfallsraka. Vegna uppbyggingar 

timburs er efnið ekki einsleitt efni (ísótrópískt efni). Timbur er anísótróp efni 

þar sem eiginleikar efnisinns eru stefnuháðir. Formbreytingarnar eru breytilegar 

eftir þremur stefnum, langsum samsíða trefjum, hornrétt frá kjarna (e. radial) og 

stefnuátt árhringja (e. tangential). Við útreikninga á formbreytingum er miðað 

við að trefjamettunargráða sé 30% hlutfallsraki. [8]  

 

Mynd 7. Graf sem sýnir formbreytinga eftir stefnum miðað við trefjarmettunargráðu. [8] 

 

2.4.2 Stefnu ásar formbreytinga í timbri 

Eins og sjá má á grafinu hér að ofan eru formbreytingar vegna breytinga á 

hlutfallsraka í efninu mismiklar á þrjá vegu. Þetta gerir það að verkum að máli 

skiptir hvaðan úr þversniði trjábolsinns timbrið kemur. Síðuborð hafa til að 

mynda meiri tilhneigingu til að verpa sig en mergborð þar sem forbreyting í 

stefnuátt árhringja (e. tangential) er hlutfallslega meiri en í stefnu hornrétt frá 

kjarna (e. radial). [8] 

 

Mynd 7. Sýnir formbreytingar stefnur í trjábol. [12] 
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2.5 Hannað timbur 

Timbur er lífrænt efni og geta frávik í vaxtarlagi og vinnslu timbursinns haft 

mikil áhrif á eiginleika þess.  Hætta er á að timbur formbreytist við 

rakabreytingar, ýmist verpi eða vindi uppá sig. Kvistir í timbri valda því að 

trefjarnar í langátt eru ekki samfeldar og valda því skerðingu á styrkleika 

þversniðsinns. Þegar gerðar eru ráðstafanir til að bæta upp eða breyta 

eiginleikum timburs er oft talað um það sem hannað timbur. Hannað timbur er 

breytilegt eftir fyrirhuguðum notum, en sem dæmi um hannað timbur má að 

nefna trjáboli, sagað timbur, límtré, og krossvið. [8] 

 

Mynd 8. Skýrinar á stikorðum fyrir timbur. [13] 

2.5.1 Markmið hönnunar 

Þegar talað er um hannað timbur er það til marks um að búið er að taka 

meðvitaða ákvörðun um að grípa til ráðstafana til að bæta upp eiginleika 

timbursinns. Algengast er að verið sé að bæta upp styrk og stöðugleika og með 

því er áreiðanleiki efnisins aukinn, en einnig er möguleiki á að framleiða mun 

stærri einingar með hönnun eins og til dæmis er mikið gert í límtréi.  

Tafla 3. Kennigildi styrks fyrir byggingartimbur og límtré. [6] 
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2.5.2 krossviður 

Krossviður er ein útfærsla af hönnuðu timbri þar sem tréð er ýmist hringskorið 

eða flatskorið í þunnarsneiðar eða spón og það límt saman í lögum, trefjastefna 

er látin skarast um allt að 90°. Með þessu er styrkur timbursins þvert á trefjar 

aukinn og efnið gert stöðugra gagvart formbreytingum. Krossviður fellur undir 

sama hönnunar flokk og laglímdur spónn LVL-timbur (e. Laminated veneer 

lumver) skv. Evrópustöðlum. Aðferðin er aldagömul og fundist hafa ummerki 

þess að Egyptar hafi verið farnir að notast við krosslímt timbur fyrir þúsundum 

ára. Aðferðinni við að krosslíma timbur í þunnum lögum var til að mynda beitt 

við gerð báta og flugvéla í síðari heimsstyrjöldinni. Framleiðsla á krossvið jókst 

í framhaldinu en var í fyrstu mest notaður í húsgagna og kassagerð. Nú til dags 

er krossviður að miklu leyti framleiddur fyrir byggingariðnað og til notkunar 

við klæðningar og burðarvirki. [14] Einnig eru framleiddar krosslímdar 

veggeiningar úr timbri sem byggja á þessari aðferð. Krosslímdar veggeiningar 

eru frábrugðnar krossvið að því leyti að þykkt timburlagana er mun meiri og er 

algengt að fjalirnar séu límdar í 3, 5, eða 7 lögum, en þykkt eininganna getur 

verið allt frá 57-500 mm. Algeng þykkt fjala er á bilinu 19-80 mm og eru 

einingarnar einnig hannaðar til notkunar sem gólf- og þakplötur. Krosslímdar 

veggeiningar eru í auknum mæli að ryðja sér til rúms sem ákjósanlegur 

byggingarmáti. [15]  

 

    

 

Mynd 9 Greniikrossviðsplötur. [16] 
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2.5.3 Kerto LVL-Burðarbitar  

Kerto LVL-burðarbitar eru bitar sem hafa sambærilega uppbyggingu og 

krossviður. Bitarnir eru ýmist ætlaðir til nota sem berandi panill, bitar eða stoðir. 

Bitarnir eru auðkendir með bókstöfunum S, Q og T sem gefur til kynna fyrir 

hvaða not bitarnir eru ætlaðir. [18]  

     Kerto-S eru til notkunar sem burðar bitar.  

     Kerto-Q eru til notkunar sem berandi panill. 

     Kerto-T eru til notkunar sem stoðir.     

 

 

Mynd 10. Sýnir þrjár mismunandi gerðir Kerto burðareininga. [18] 

 

LVL-timbur er ekki nýtilkomið byggingarefni á íslandi. Árið 1995 hóf 

fyrirtækið TM Mosfell hf. í samstarfi við JOCO L.M. Johannson innflutning á 

einingum sem kallast Kerto-bitar. Eftir að bitarnir voru samþykktir af 

Rannsóknarstofu byggingariðnaðarins og Brunamálastofnun voru þeir töluvert 

notaðir sem burðarbitar. [17] 
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3. Rannsókn á krossviðarbitum 

Framkvæmd var tilraun á bitum með mismunandi aðferð á samsetningum. 

Bitarnir voru allir eins uppbyggðir en ýmist boltaðir eða límdir saman. Útbúnir 

voru níu bitar til þess að framkvæma tilraunina, bitarnir höfðu þrjár mismunandi 

samsetningar. Tilfelli 1. er biti sem er botaður saman með lítilli herslu á 

boltunum, herslu sem nemur 20 kN*m. Tilfelli 2. er biti sem er með helmingi 

meiri herslu sem nemur 40 kN*m og sömu uppröðun á boltum. Þriðja tilfellið 

er biti sem er límdur saman með rakaþolnu polyutethan trélími. Framkvæmt er 

fjögrapunkta beygjupróf á bitunum og eru þeir stífaðir af gagnvart hliðar færslu 

með 40x40/6 stálstoðum 400 mm frá undirstöðu við hvorn enda.    

 

Mynd 11. Sýnir uppsetningu bitans í fjögrapunkta beygjupróf séð á hlið og að ofan. 

    

 

3.1 Samsetning bitana 

Bita samsetningin sem tekin er til skoðunar í þessu verkefni hefur þversnið sem 

er 60 mm að breidd og 196 mm að hæð. Þversniðið samanstendur af fjórum 

krossviðsrenningum, 15 mm þykkum og 196 mm breiðum. Notast var við greni 

krossvið sem er lagskiptur í fimm lögum. Renningarnir eru skornir í langátt við 

trefjastefnu ysta lags.  
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Mynd 12. Sýnir þversnið á boltuðum bita. 

 

Bitarnir eru sem fyrr segir samsettir úr fjórum krossviðsrenningum. Lengd 

bitana í tilrauninni er 171 cm. Krossviðsrenningarnir eru látnir skarast þannig 

að endasamsetningum er dreift um bitan og er skörunnin að lágmarki 500 mm, 

þó aldrei minna en 750 mm í aðliggjandi renningum. Efnið sem notað var er úr 

plötu að stærð 1200x2500 mm og 15 mm að þykkt. Leitast var við að staðsetja 

samsetningar á renningum annarsvegar þar sem vægið er mest og hinsvegar þar 

sem samverkun á vægi og skerkrafti er mest. 

 

 

Mynd 13. Sýnir deilingu á renningum. 

Bitarnir sem samsettir eru með boltum eru boltaðir saman með 12mm boltum. 

Staðsetning boltana í þversniðinu er í núll-línu bitans um mitt þversniðið og 

millibil milli bolta er 250 mm. Boltarnir eru staðsettir við núll línu til þess að 

valda sem minnstri skerðingu á þversniðinu. Skinnur eru hringlaga með þvermál 

40 mm og 2 mm að þykkt.   
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Mynd 14. Sýnir deilingu á boltum í bitanum séð á hlið og ofan verðu. 

 

3.2 Athugun á efni 

Fyrsta skref verklegrar framkvæmdar er að ganga úr skugga um að aðföng sem 

notast á við í gerð bitana séu samkvæmt því sem gert er ráð fyrir. Nauðsynleg 

aðföng fyrir gerð bitanna voru krossviður, boltar, skinnur og lím. 

Krossviðurinn sem notaður var við tilraunina kemur frá Finnlandi og er 

framleiddur af UPM Plywood undir merkjum WISA Plywood. Framleiðslan 

hefur hlotið PEFC vottun sem er alþjóðlegt gæðavottunarkerfi sem stuðlar að 

sjálfbærni í nýtingu nytjaskóga ásamt því að ýta undir jákvæð áhrif á umhverfi, 

samfélag og efnahag. [19] Einnig hefur framleiðslan hlotið CE vottun, gæða 

vottun samkvæmt evrópskum stöðlum á afurðir framleiðsunar. [20] 

Krossviðsrenningarnir voru límdir saman með Dana Lim 421 PU lími sem 

fjallað er um í kafla 3.2.4. Bitarnir hafa sömu uppröðun og boltuðu bitarnir. 

Þversnið bitana er 60 x 196 mm og lengd er 1800 mm.  

3.2.1 Athugun á krossvið 

Farið var yfir merkingar á krossviðnum og upplýsingar sannreyndar.  

Varan var merkt:  

PEFC gæðavottun sjá kafla 3.2 

CE gæðavottun (Conformité Européenne) uppfyllir skilyrði skv. EN 13986 

EN636-2 E1 
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Mynd 15. Sýnir merkingar gæðavottunar á krossvið. 

Krossviður vottaður skv. EN636 flokki 2. uppfyllir skilyrði til notkunar við 

aðstæður þar sem rakastig getur hækkað tímabundið. Viðurinn mun halda sér í 

raka en þarf að meðhöndla eða skýla fyrir viðverandi raka. Krossviðurinn er í 

umhverfisflokki E1, þar sem mælanlegt gildi losunar formaldehýðs er undir 

0.124 mg/m³ lofts. 

 

 

 

 

 

 

Kennigildum fyrir krossviðin var flett upp eftir framleiðslunúmerinu 

UPM001CP, á heimasíðu framleiðandans www.wisaplywood.com. 

Sannreynt var hvort renningarnir væru örugglega sömu gerðar og krossviðs 

búntin hjá birgja.  

 

Mynd 17. Merking á krossviðsrenning vísar til Evrópustaðala EN 635-2 E1 

Mynd 16. Merking framleiðanda á krossviðs stæðu, vöruheiti og gerð. 

http://www.wisaplywood.com/
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Mælingar voru gerðar á efnisþykkt krossviðsinns og kom í ljós að frávik var í 

þykkt efnisinn en krossviðurinn var 14,5 mm að þykkt en ekki 15 mm eins og 

gert hafði verið ráð fyrir. Í tækniupplýsingum frá framleiðanda eru gefin upp 

frávik í framleiðslu og fullyrt að þau séu innan marka sem gefin eru skv. EN 

315. Lágmarksþykkt fyrir 15 mm krossvið er gefin 14.3 mm og hámarks þykkt 

15.3 mm.  

  

Mynd 18. Þykkt krossviðsplötu mæld með rennimáli. 

  

 

Heildar þversnið bitana mældist 58.3 mm með rennimáli þegar bitin hafði verið 

samsettur. Reiknað hafði verið með að bitin væri 60 mm og er raun breidd því 

1.7 mm undir áætluðu máli.  

 

Mynd 19. Breidd bitans mæld með rennimáli. 
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Mældur var hlutfallsraki á yfirborði renningana með 10 handahófskenndum 

mælingum. Hlutfallsraki var á bilinu 3.1-6.7%, en meðaltal úr mæligum var 

4.87% hlutfallsraki sem þykir nokkuð þurrt. Tekið skal fram að ekki var 

framkvæmd rakahlutfalls athugun skv. staðli EN 322. Þar sem raka innihald er 

áætlað miðað við ofnþurkun við 103°C (±2°C) og reiknað er út frá massa 

mismuns á sýninu. (sjá nánar, kafli 2.4). Notaður var rafleiðni mælir af gerð 

Testo 616. Mælirinn mælir viðnám í yfirborði efnisinns. 

Tafla 4. Tafla yfir mældan hlutfallsraka. 

 

 

Ekki voru augljósir útlitsgallar í efninu, aðeins á einum renninganna var að finna 

rifu í ysta lagi við útbrún krossviðs. Rifan var ca. 2 mm breið og 125 mm að 

lengd og lá 3 mm frá útbrún við enda renningsinns. Rifan er hugsanlega tilkomin 

vegna rýrnunar þar sem efnið reyndist vera nokkuð þurrara en hlutfallsraki gefin 

var upp af framleiðanda 8-10% skv. staðli EN 315.   

 

Mynd 20. Fimm króna sett í rifu til glöggvunar á stærð. 
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3.2.2 Athugun á boltum 

Boltar voru 12 x 80 mm rafgalvaniseraðir stálboltar af stálgæðum 8.8. Boltarnir 

eru merkti CW (cold worked) sem þýðir að stálið hefur ekki verið hitað við 

framleiðslu á boltanum. Ekki var framkvæmd athugun á efnisgæðum boltana 

þar sem gengið var út frá því að boltin sé ekki ráðandi þáttur í brotmynd bitana.    

 

Mynd 21. Sjá má tilvísun í styrk 8.8 og vinnslu aðferð CW á haus boltans. 

Ekki voru greinanleg frávik í málum boltana við athugun. 

 

Mynd 22. Þvermál bolta mælt með rennimáli. 
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3.2.3 Athugun á skinnum 

Skinnur eru 12 x 40 mm rafgalvaniseraðar 2mm þykkar brettaskinnur. Frávik 

voru á málum skinnu í gatmáli fyrir boltan þar sem gatið mældist 13 mm í 

þvermál. 

 

Mynd 23. Gat mælt með rennimáli. 

Engin frávik mældust í máli á þykkt skinnu. 

 

Mynd 24. Þykkt skinnu mæld með rennimáli. 

Engin frávik mældust í máli á þvermáli skinnu. 

 

Mynd 25. Þvermál skinnu mælt með rennimáli. 



27 
 

4.3.4 Athugun á lími 

 Við samsetningu á bitunum sem voru límdir var notað ljóst Polýúrethhan 

trélím. Límið er framleitt af fyrirtæli sem heitir Dana lim A/S, undir vöru 

númerinu 421. Fyrirtækið sem staðsett er í Danmörku hefur verið starfrækt 

síðan 1928 og framleiðir yfir 400 vörutegundir af byggingarefnum, á þar á 

meðal límum, sparsli og fúgumassa (kítti).  Límið sem notað var í tilrauninni er 

eins þátta fljótharðnandi trélím ætlað til notkunar þar sem sérstakar kröfur eru 

gerðar til rakaþols og styrks. Límið uppfyllir skilyrði fyrir flokk D4 skv. 

evrópustaðli EN 204/205. [23] 

 

Lím í flokki D4 uppfyllir skilyrði til notkunar innandyra sem og utandyra. 

Styrkkröfurnar eru að lágmarksstyrkur skuli vera meiri en 10 MPa eftir sjö daga 

við eðlilegar aðstæður og ávalt meiri en 4 MPa við öfgafullar aðstæður, líkt og 

sex klst. í sjóðandi vatni og tvær klst í vatni við hitastig (20±5)°C.  

Tafla 5. Gæðaflokkun fyrir lím skv. EN 204/205 tafla 1. 

 

Mynd 26. Límið sem notað var til að líma bitana heitir Dana Lim PU trélím 421. 
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4. Reikniaðferðir á krossviðsbitum 

Bitarnir voru samsettir eftir sömu uppröðun renningana fyrir öll tilfellin. Við 

áætlun á styrk þversniða var tekið tillit til þess að krossviðsrenningarnir eru ekki 

samfelldir yfir allan bitan og var því einungis reiknaður styrkur sem samsvarar 

þversniði sem samanstendur af þrem renningum fyrir boltaða þversniðið, en gert 

var ráð fyrir að samsetning á límdu bitunum sé límd saman. Reiknað var út 

áætlað kennigildi styrks. 

4.1 Burðargeta þversniðs 

Til þess að áætla burðargetu bitana sem prófaðir voru var notast við þá staðreynd 

að hægt er að finna spennur í rétthyrntu þversniði ef vægi sem verkar á 

þversniðið er deilt með mótstöðuvægi. Þannig var leyst út fyrir vægið til að 

finna hámarks vægið sem þversniðið getur borið. Þegar það lá fyrir var vægis 

ferill fyrir fjögrapunkta beygjupróf skoðaður og leyst út fyrir hámarks krafti sem 

prófunin getur borið. 

Formúla fyrir spennur í rétthyrntu þversniði. 

M

W
= σ 

         (4-1)            

Leyst út fyrir vægi. 

𝑀 = σ ∗ W 

(4-2) 

Þar sem:  

   M er vægi  

               W er mótstöðuvægi  

            σ er spennan 

𝑊 =  
b ∗ h²

6
 

  (4-3) 
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4.1.1 Vægis og skerkrafts ferill fyrir fjögra punkta beygju próf 

Vægisferill fyrir fjögura punkta beygjupróf sýnir að hámarksvægi sem verkar á 

bitan er fundið með því að margfalda helming krafts sem verkar á kerfið við 

fjarlægðina frá undirstöðu að krafti. 

 

 

Mynd 27. Skýringarmynd sem sýnir sker og vægisferla fyrir fjögrapunkta beygjupróf. [21] 

 

Ástæðan fyrir að hentugt er að framkvæma samanburðin í fjögrapunkta 

beygjuprófi er að líkt og vægis og skerferlar gefa tilkynna að hámarks vægið er 

hreint vægi sem verkar á þriðjungslengd bitans fyrir miðju. Þegar talað er um 

hreint vægi er átt við að engin skerkraftur verkar á bitan þar sem vægið er mest. 

Þannig er hægt að segja til um með nokkuri vissu hvort birin brotni vegna 

samverkunar vægis og skers eða eingöngi vegna vægis áraunar.  
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4.1.2 Kennistyrkur efnis 

Áætla þurfti kennigildi styrks þar sem styrkupplýsingar frá framleiðanda fólu 

einungis í sér upplýsingar um eiginleika krossviðsinns miðað við að plöturnar 

liggji á flatin. Styrkur platnana er breytilegur eftir trefjastefnu spónalaganna 

þegar þær liggja á flatin. Tekið var mið af því að timbrið í plötunum er í mörgum 

þunnum lögum og líkur á að gallar í efninu séu staðbundnir í gegnum þversniðið 

því hverfandi. Leitast var eftir að finna leyfilegar hámarksspennur í neðribrún 

þversniðsinns. Til þess var notast við kennigildi byggingartimburs úr flokki C40 

þar sem gallar í efninu eru í lágmarki. Kennigildið var áætlað með því að reikna 

hlutfallsstyrk þvert á trefjar og í trefjastefnu, þar sem 3/5 hluti þversniðsinns er 

með styrk í trefjastefnu og 2/5 hluti með styrk þvert á trefjar. 

Kennigildi styrks fyrir bitan var reiknað með formúlu. 

 

ft. k =
3

5
∗ ft. 0. k +

2

3
∗ ft. 90. k 

                            (4-4) 

Þar sem: 

ft.k er kennistyrkur  

ft.0.k er kennistyrkur í trefjastefnu timburs í styrkleikaflokki C40  

ft.90.k er kennistyrkur timburs í styrkleikaflokki C40 þvert á trefjar  

 

4.1.3 Hönnunarstyrkur efnis 

Hönnunarstyrkur fm.d er reiknaður samkvæmt Evrópustaðli ÍST EN-1995-1-1. 

Leiðréttingarstuðull brotmarkaástands fyrir LVL-timbur og krossvið kmod, fyrir 

skammtímaálag er gefin sem 1,1 og öryggisstuðull fyrir efnisstyrk γM er 1,2.    

 

fm. d =
kmod ∗  fm. k 

γM 
 

                                         (4-5) 
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4.2 Áætlaður styrkur þversniða 

Styrkur bitanna var áætlaður í samræmi við aðferð sem lýst er í kafla 4.2 og 

fjallar um burðargetu þversniðs.  

4.2.1 Vægisstyrkur fyrir límdan bita 

Formúla fyrir vægi sem þversniðið þarf að þola er fengin skv. ÍST EN-1995-1-

1:2004 6.3.3. 

Mk = kcrit ∗  fm. k ∗  Wx 

  (4-6) 

Þar sem: 

Mk er vægið sem bitin á að þola 

kcrit er leiðréttingarstuðull fyrir hættu á hliðar kiknun  

fm.k er kennistyrkur bitans 

Wx er mótstöðuvægi bitans 

Leiðréttingarstuðull kcrit vegna hættu á hliðar kiknun er fundin með aðferð, ÍST 

EN-1995-1-1, 6.3.3., þar sem leiðréttingarstuðullin tekur gildi með tilliti til 

renglutölu vegna beygjuáraunar λrel.m. 

Renglutalan λrel.m er háð kiknunarlengd bitans og er fundin með formúlunni. 

 

 λrel. m = √
fm. k

σm. crit
 

(4-7) 

Þar sem  

fm.k er kennigildi beygjustyrks 

σm.crit er reiknuð takmarkandi beygjuspenna þversniðsins  

σm. crit =
0.78 ∗ 𝑏²

ℎ ∗ lef
∗ E0.05  

(4-8) 

b er breidd þversniðsins 

h er hæð þversniðsins 

lef er virk lengd bitans milli stoðanna sem hindra hliðarfærslur. 
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E0.05 er gildi 5. hundraðshluta fjaðurstuðuls samsíða trefjum 

 

Gildi renglutölu í útreikningum ákvarðar hvernig reikna skal kcrit er 0.462  

 

 

4.2.2 Skerstyrkur fyrir límdan bita 

Skerþol bitanns er reiknaður með. 

Vk =
𝐴 ∗ fv. k 

1.5
 

(4-9) 

Þar sem: 

Vk er kennigildi skerþols  

Fv.k er kennigildi efnisstyrks 

 

 

4.2.3 Samvirkni vægis og skerþols 

Álagsformið sem notað er í tilrauninni (sjá mynd 27.) er með þeim hætti að að 

skerkrafturinn er núll þar sem vægið er mest á miðjum bita.  Þetta dregur úr 

áhrifum samvirkni og eru litlar líkur á að bitinn brotni vegna samverkunar vægis 

og skerkfrafta. Þar að auki eru beygjuspennur í hámarki við efri og neðri brún 

þar sem skerspennur eru núll en skerspennur í hámarki í núllínu bita þar sem 

beyguspennur eru núll.  Var því ákveðið að skoða ekki frekar áhrif skerkrafta á 

brotþol bitanna.  
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4.2.4 Styrkur þversniðs með skerðingu fyrir boltað þversnið 

Þversnið og samsetning renningana í bitunum er með sömu uppröðun og bitarnir 

sem voru límdir saman, sjá skýringarmynd hér aðneðan. Við áætlun 

hámarksvægis sem bitin getur borið var tekið tillit til þess að samsetningar á 

renningunum valda skerðingu á styrk þversniðsinns. Skerðingin var reiknuð 

sem lækkun á mótstöðuvægi þversniðsins sem samsvarar breidd 

krossviðsrennings og hæð bitans.  

 

Kennigildi fyrir vægisþol bitans reiknast því hlutfallslega lægra sem nemur 3/4 

af þversniðinu: 

Mk =
3

4
∗ kcrit ∗ fm. k  ∗  Wx  

(4-11) 

Þar sem: 

 Mk er reiknað vægi sem bitin þolir 

fm.k er kennigilgi beygjustyrks bitans  

Wx er mótstöðuvægi bitans 

Sskerðing er skerðing á þversniði 

 

Fyrir kennigildi skerþols er lækkun á styrk reiknuð með samahætti: 

Vk =
3

4
∗

𝐴 ∗ fv. k 

1.5
 

(4-12) 
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4.2.5 Vægisstyrkur stakra renninga á milli bolta tenginga 

Reiknað er vægisþol fyrir stakan renning á milli boltatenginga. Er það gert með 

sömu reikningum og lýst er í kafla 4.2. Virkalengdin lef er lengdin á milli 

boltanna, breidd rennings er 15 mm og hæðin er 196 mm.        

 

Mynd 28. Skýringarmynd fyrir vægisstyrk milli bolta. 

 

Renglutalan í útreikningunum reyndist vera 1.107, sjá jöfnur 4.7 og 4.8. 

Leiðréttingarstuðullin kcrit er því fundinn með formúlunni: 

kcrit = 1.56 − 0.75 ∗ λrel. m  

(4-13) 

 

Vægisþol fyrir stakan renning er því fundið: 

Mk. r = kcrit ∗  fm. k ∗  Wx 

(4-14) 

 

Vægisþol bita sem samsettur er með boltum er því fundið með því að margfalda 

vægisþol á stökum renningi með fjölda renninga: 

3 ∗ Mk. r 

(4-15) 
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4.2.6 Kennistyrkur bita fundin 

Þegar tilraun er lokið og mælingar liggja fyrir er hægt nota niðurstöður mælinga 

til að fynna kennistyrk fyrir bitanna. Kennistyrkurinn er fundin með því að 

reikna meðaltal og staðalfrávik mælinga og notast við Normal dreyfingu, miðað 

er við 5% mörkin. Þannig að það er 95% öruggt að biti af þessari gerð hafi 

reiknaðan eða hærri styrk en kennistyrk.  

 

Mynd 29. Normal dreyfing notuð til að fynna kennistyrk. 

 

Kennigildi fyrir vægi reiknast því með jöfnunniunni: 

Mk = Mm − 1.64 ∗ σ 

(4-16) 

Þar sem: 

Mk er kennigildi fyrir vægi 

Mm er meðaltal brot vægis úr mælingum 

σ er staðalfrávik mælinga  

Kennistyrkurinn er síðan notaður til bera saman reiknað gildi við kennistyrk úr 

niðurstöðum tilraunar.  
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4.3 Bolta tenging  

Þar sem boltatengingin er samsett úr fjórum krossviðsplötum var áætlað að 

tenging sé jafngild lægsta gildi þrefaldrar einsniðstengingar og tvöfaldrar 

tvísniðs tengingar. Skerkraftur sem áætlað er að boltatengingin geti borið er 

reiknaður skv. ÍST EN-1995-1-1: 2004 fyrir einsniðs og tvísniðs timbur 

tengingar. Þar sem lægsta reiknaða gildið krafts var í tvöfaldri tvísniðs tengingu 

brotmynd h) 2.49 kN. 

 

Mynd 30. Brotmyndir fyrir einsniðs og tvísniðstengingar úr timbri. [5] 

 

Samvirkni skerkrafta boltanna í bitanum þarf að uppfylla skilyrði um að geta 

framkallað það vægi sem þversniðið þolir. Samvirkni bolta þarf að geta 

framkallað meira vægi en kennistyrkur vægis fyrir þversniðið svo brotmynd 

tengingarinnar sé ekki ráðandi þáttur í broti bitans. Var því stillt upp 

vægislíkingu til að sannreyna þetta.  

∑Mbolta > Mk 
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4.4 Reiknaður styrkur bita  

Helstu niðurstöður útreikninga fyrir bitna voru settar upp í töflu, sjá jöfnur 4.7 

og 4.8 

Tafla 6. Reiknuð kennigildi fyrir bitana. 

 

Reiknuð gildi gefa til kynna að ætla má að límdi bitin hafi mun meiri styrk en 

bitarnir sem eru boltaðir saman. Samkvæmt út reikningunum hefur límdi bitin 

45% meiri styrk. 

 

 

5. Framkvæmd tilraunar  

Bitarnir voru brotnir í fjögrapunkta beygjuprófi, en alls voru gerðar athugunir á 

níu bitum sem ýmist voru límdir saman eða boltaðir. Til að framkvæma 

samanburð með marktækum niðurstöðum var nauðsynlegt að minnst þrír bitar 

væru brotnir fyrir hverja prófun.  Framkvæmdin fór fram í vinnu og 

rannsóknarstofu byggingarsviðs Háskólans í Reykjavík. Prófið er framkvæmt á 

bita sem er einfalt undirstuddur án innspennu við undirstöðu. Bitin er stífaður 

af gagnvart hliðarkiknun í 400 mm fjarlægð frá undirstöðum við hvorn enda. 

Stífurnar eru úr 40x40/5 stál-prófílum sem hindra aðeins lárétta færslu til hliðar 

en hafa engin áhrif á lóðrétta færslu. Undirstöður bitans eru sívöl kefli með 

þvermál 120 mm. Keflin eru með ásoðin eyru úr 6 mm flatjárni sem ætlað er að 

hindra að bitin leggist á hliðinna. Með því að stilla bitanum upp með sívölum 

keflum er komið í veg fyrir innspennu. Til þess að búa til tveggjapunkta álag er 

notaður stálbiti af gerð HEB 120 til að flytja kraftin úr tjakk yfir í tvö sívöl stál 

kefli með 50 mm þvermáli. Millibil á milli keflanna er 570 mm. Notast er við 

sívöl kefli til að krafturinn dreifist á sem minnstum fleti niður á bitan og líki 

þannig eftir punkt álagi í tveimur punktum.  
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Mynd 31. Sýnir uppstillingu tilraunar. 

Ganga þarf úr skugga um að bitar séu staðsettir lóðrétt undir kraftinum og er 

það gert með því að mæla fjarlægðina frá miðjum tjakknum að stálundirstöðu 

sem er staðsett endilangt neðan við tjakkinn Sám. Því næst er fjarlægðin frá 

undirstöðunni í miðjan bitann mæld við báða enda bitans og gengið úr skugga 

um að allar staðsetningar séu réttar. Þegar búið er að stilla bitanum upp er 

færslumæli komið fyrir við tjakkin. Á mælinum er sveif sem nemur 

lóðréttafærslu bitans, sveifinni er komið fyrir ofan á bitanum. Til að tryggja að 

sveifin sem nemur færslu fylgi bitanum eftir er 6 mm þykkri stál þynnu komið 

fyrir ofan á sveifarenda til að þrýsta á eftir henni með eiginþyngd sinni. Eftir að 

bitum hefur verið stillt upp er æskilegt að farið sé yfirf allar málsetningar og 

tryggt að þær séu réttar. Mjög mikilvægt er að allar málsetningar séu eins í öllum 

bitunum til þess að ekki draga úr líkum á skekkjum á niðurstöðum 

rannsóknarinnar.   
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5.1 Búnaður tilraunar 

Til þess að framkvæma fjögrapunkta beygjuprófið var notast við búnað sem ber 

heitið Sámur. Sámur er sérsmíðaður kraftmælingabúnaður til að framkvæma 

þrýstikrafts prófanir á rannsóknarstofu byggingarsviðs Háskólans í Reykjavík. 

Búnaðurinn er glussa-tjakkur með dælu sem býr til kraftinn í tilrauninni. 

Tjakkurinn ýtir niður og nemur mótstöðuna sem bitin veitir. (e. force control) 

Stafrænni mælistiku er komið fyrir þannig að hún nemi færslu í bitanum í 

lóðréttri línu neðan við kraftinn.  

 

Mynd 32. Sámur þrýstikraftsmælingartjakkur. 

Eftir að bitin hefur verið brotin er hann tekin og brotið greint. Reynt að 

staðsetja brotið og átta sig á með hvaða hætti bitin brotnar.  

 

 

Mynd 33. Myndin sýnir hvernig krafti er dreift milli punktana. Á myndinni sést einnig hvernig færslumæli 
er komið fyrir á miðjum bitanum. 

 



40 
 

Niðurstöður mælinga krafts og færslu eru skráðar í gegnum hugbúnað sem 

nefnist Kraftmæling 2014. Hugbúnaðurinn byggir á LabVIEW skráningar kerfi 

fyrir vísindarannsóknir og skilar niðurstöðum í formi texta-skrár. Nemendur 

skólans hafa undir leiðsögn Indriða Sævars Ríkharðssonar kennara við Tækni- 

og verkfræðideild skólanns aðlagað kerfið að búnaði Háskólanns í Reykjavík 

með íslensku notendaviðmóti.   

 

Mynd 34. Notendaviðmót Kraftmælingar 2014. 

Unnið var úr gögnunum í Microsoft exel og teiknað var upp línurit til að greina 

hvort stífni bitana væri línuleg. Skráðar voru upplýsingar um brotkraft og færslu 

ásamt því að hallatala var reiknuð, en halla talan gefur til kynna hversu stífir 

bitarnir eru. 

5.1.2 Áhöld og verkfæri 

Þau verkfæri sem þurfti til að fram kvæma tilraunina voru. 

Málband 

Rennimál 

Borðsög 

12 mm trébor 

Skiptilykill 

Herslumælir 

Þvingur, átta stykki  

Límrúlla 

Pökkunar plast 

Lóðbretti 

Rakamælir 
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5.2 Samsettningar bita 

Límdir voru saman þrír bitar og líminu var sprautað í sveigðum taumi á 

renningana. Dreift var úr líminu í þunnt þekjandi lag með límrúllu yfir 

þversniðið á báðar hliðar renninganna. Bitunum var pakkað inn í pökkunar plast 

í 24 klst, en það var gert til þess að límið þornaði sem jafnast yfir þversniðið og 

timbrinu gæfist tími til að draga límið í sig áður en límið harðnaði.  

 

 

Meðhöndlun bitana við framkvæmdina á meðan límið er enn blaut verður einnig 

þrifalegri við það að þeim er pakkað inn í plast. Notaðar voru sex þvingur með 

250 mm millibili til að halda þrýstingi á bitana og 120 x 45 mm timbur planki 

hafður á milli til að dreifa álaginu yfir bitana. Þrýstingur á þurrk tíma er áætlaður 

0.6 MPa. Bitarnir voru prófaðir 48 klst eftir að plastið og þrýstingur hafði verið 

tekin af þeim.  

 

Mynd 36. Bitarnir pakkaðir inn í plast í 24 klst. 

Mynd 35 Líminu dreift með límrúllu. 
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Alls voru boltaðir saman sex bitar. Byrjað var á að mæla og merkja staðsetingar 

gata fyrir boltana með tilliti til staðsetningar renningana í bitunum. Boruð voru 

göt með 12 mm bor fyrir boltana í alla renninganna. Skinnur voru settar uppá 

boltana og boltunum komið fyrir í götunum og bitanum raðað saman áður en 

boltarnir voru hertir. Boltarnir voru hertir með herslu mælir. Mælirinn gefur til 

kynna að fullri herslu sé náð með því að los kemur á vægisskaft og heyra má 

lágværan smell þegar það gerist. Eftir að allir boltar höfðu verið hertir var gerð 

athugun á hvort allir boltar væru með fulla herslu til að fullvissa um að herslan 

væri rétt á öllum boltum. 

5.3 Mæliniðurstöður bitasamsettningar með 20 kN*m herslu. 

Niðurstöður mælinga er teiknaðar upp í línurit til þess að átta sig á því hvort 

ferillar séu línulegir. Línuritið fyrir bita 1. er nokkuð línulegt eins og sjá má.   

 

Línurit 1. Sýnir kraft sem fall af færslu boltaðs bita með 20 kN*m herslu Biti 1. 

 

Grafið sýnir hvernig lóðrétt færsla bitans eykst með auknu álagi línulega. 

Ferillin er nokkuð beinn. Lóðrétta línan við enda grafsinns er frábrugðin 

gröfunum sem á eftir koma vegna þess að tjakkurinn var ekki látin ýta áfram 

niður á bitan þegar brotið átti sér stað í fyrstu mælingu. Bitin brotnaði við álag 

sem nemur 20.09 kN og var niðurbeygjan 8.01 mm. 
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Tafla 7. Skráðar niðurstöður boltaðs bita með 20 kN*m herslu biti 1. 

 

Línurit fyrir boltaðan bita með 20 kN*m herslu bita 2. Var einnig nokkuð 

línulegt. Þó má sjá að örlítið stökk er í ferlinum í nánd við 8 kN álag. 

 

 

Línurit 2. Sýnir kraft sem fall af færslu boltaðs bita með 20 kN*m herslu Biti 2. 

 

Bitin brotnaði við álag sem nemur 24.26 kN og var niðurbeygjan 11.05 mm. 

Ekki er stökk í ferlinum sem gefur til kynna að bitin missir styrk þegar brot á 

sér stað. Bitin þoldi mun meira álag en biti 1. eða 4.17 kN einnig var mismunur 

á niðurbeygju alls 3.04 mm milli bita 1. bita 2. 

Tafla 8. Skráðar niðurstöður boltaðs bita með 20 kN*m herslu biti 2. 
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Línurit fyrir boltaða bitasamsettningu með 20 kN*m herslu bita 3. er nokkuð 

línulegt.  

 

Línurit 3. Sýnir kraft sem fall af færslu boltaðs bita með 20 kN*m herslu Biti 3. 

 

Línurit fyrir bita 3. Er frábrugðið línuritum fyrir bita 1. og 2. að því leiti að stökk 

er í ferlinum á tveimur stöðum. Annarsvegar við 13 kN er lítil hliðrun á 

ferlinum. Og hins vegar við 22.80 kN, þá missir bitin styrk en brotnar ekki í 

sundur. Krafturinn vex svo aftur lítillega áður en bitinn brotnar í sundur. Bitinn 

brotnaði við 22.8 kN og var niðurbeygjan 11.35 mm.  

 

Tafla 9. Skráðar niðurstöður boltaðs bita með 20 kN*m herslu biti 3. 
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5.3.1 Greining á broti boltaðs bita með 20 kN*m herslu. 

Bitarnir þrír áttu það allir sameiginlegt að staðsetning brots að var í öllum 

tilfellum staðsett þar sem vægið er mest á vægisferlinum. Brotin voru 

staðbundin á bilinu 750-1000 mm frá vinstri enda bitans. 

 

Mynd 37. Sýnir brot í bita 1. staðsett á bilinu 87-97 cm frá vinstri enda bitans.  

Bitarnir kiknuðu allir til hliðar þegar brot átti sér stað. Þegar bitarnir voru 

skoðaðir kom í ljós að aðeins var sýnilegt brot í ysta renning á frammhlið 

bitanna. Samsetning var á lagi númer tvö sem gliðnaði um 5 mm að neðanverðu 

við brotið.  

 

Mynd 38. Sýnir gliðnun á samsettningu í bita 2. 

Þegar bitarnir voru teknir í sundur sást að götin á renningum sem voru samsettir 

höfðu víkkað um ca. 1 mm við brotið.  



46 
 

 

Mynd 39. Sýnir gat í renningi 2. hefur afmyndast lítillega. 

Áhugavert var að sjá hvernig brotið rakti sig upp frá neðri brún bitans í stefnu 

að nærliggjandi bolta. 

.  

Mynd 40. Sýnir brot í bita 2. staðsett 84 cm frá vinstri enda og rekur sig að boltanum. 

 

5.3.2 Mæliniðurstöður og samanburður við reiknað gildi bita með 20 kN*m 

herslu. 
 

Skráð voru hæðstu gildi úr mælingum og sett uppí töflu.  

Tafla 10. Skráðar niðurstöður fyrir boltaðan bita með 20 kN*m herslu. 

 

 

Niðurstöður fyrir tilfelli 1. Boltaður biti með 20 kN*m herslu settar upp í töflu 

og borið saman við reiknuðgildi.  
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Tafla 12. Samanburður á brotvægi við reiknuð gildi boltaðs bita með 20 kN*m herslu. 

 

Allir bitarnir brotnuðu undir meira álagi en reiknuð gildi fyrir vægisþol 

kennistyrks. Meðalkraftur í mælingum er 22.38 kN og staðalfrávik er ±2.25 kN 

sem er skekkja sem nemur 9.5%.   

 

5.4 Mæliniðurstöður bitasamsettningar með 40 kN*m herslu. 

Línurit fyrir botaðasamsettningu með 40 kN*m herslu biti 1. er nokkuð 

línulegt. Lítill sveigur er á enda ferilsins sem gefur til kynna að bitin hafi verið 

farinn að missa styrk lítillega eftir 25 kN álag. 

 

Línurit 4. Sýnir kraft sem fall af færslu boltaðs bita með 40 kN*m herslu Biti 1. 
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Bitin brotnaði við álag sem nemur 28.75 kN ekki er stökk í ferlinum eftir 

brotið vegna þess að bitinn missir styrk þegar hann brotnar. Niðurbeygja 

bitans er 12.26 mm. 

 

Tafla 11. Skráðar niðurstöður boltaðs bita með 40 kN*m herslu biti 1. 

 

Línurit fyrir botaðasamsettningu með 40 kN*m herslu biti 2. er einnig nokkuð 

línulegt en athygli vekur að sveigur er á ferlinum áður en brot á sér stað.   

 

Línurit 5. Sýnir kraft sem fall af færslu boltaðs bita með 40 kN*m herslu, Biti 2. 

 

Ekki er stökk í ferlinum ertir að bitin brotnar. Bitinn brotnaði við 23.15 kN 

álag og var niðurbeygjan 10.84 mm. 

 

Tafla 12. Skráðar niðurstöður boltaðs bita með 40 kN*m herslu biti 2. 
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Línurit fyrir boltaða samsettningu bita 3. er mjög línulegt.  

 

Línurit 6. Sýnir kraft sem fall af færslu boltaðs bita með 40 kN*m herslu, Biti 3.  

 

Línuritið er mjög beint og engin veruleg stökk í því. Bitin brotnar við álag 24.65 

kN og niðurbeygjan er 11.30 mm. 

 

Tafla 13. Skráðar niðurstöður boltaðs bita með 40 kN*m herslu biti 3. 
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5.4.1 Greining á broti bitasamsetningar með 40 kN*m herslu 

Brotmyndir fyrir tilfelli 2. voru með sama hætti og í tilfelli 1 að undanskildum 

bita 1. Brotin í bitum 2. og 3. voru staðbundin þar sem vægið er mest 750 – 900 

mm frá hægri enda bitans, hliðar kiknun á sér stað við brot.  Brotmynd bita 1. 

var frábrugðin að því leyti að bitin kiknaði ekki við brotið. Brot var í renningi 

1. og 3. en brot rennings 3. var ekki sýnilegt fyrr en bitin hafði verið tekin í 

sundur. Það sem vakti athygli var að brotið var ekki staðsett á sama stað og 

brotið í renningi 1. Brotið í renningi 3. var í 700-740 mm fjarlægð frá vinstri 

enda bitans.  

 

Mynd 41. Brot sést í renningi 3. eftir að bitin var tekin í sundur. 

Við nánari athugun var litið til þess að samsetning á bakhlið bitans hafði gengið til við 

brotið og færst um 5 mm niður fyrir neðribrún bitans. 

 

Mynd 42. Sýnir færslu á renningi 4. við samsetningu renninga á bakhlið bitan 1. 
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Samsetning á renning 2. hafði gliðnað mun minna en á bitunum sem kiknuðu. 

Gliðnunin á neðanverðum bitanum var 2.5 mm  

 

Mynd 43. Sýnir að gliðnun á samsetningu í neðri brún bitans er 2.5 mm. 

 

5.4.2 Samanburður við reiknað gildi fyrir bita með 40 kN*m herslu. 

Niðurstöður fyrir tilfelli 2. boltasamsetning með 40 kN*m herslu settar upp í 

töflu og borið saman við reiknuð gildi. Mæli niðurstöður fyrir tilfelli 2. 

Skráðar í töflu tafla 14. Í töflu 15. Má sjá samanburð við reiknuð gildi. 

 

Tafla 14. Meðaltal, frávik og staðalfrávik heildarkrafts boltaðs bita með 40 kN*m herslu. 

 

 

Tafla 15. Samanburður á brotvægi við reiknuð gildi í boltaðs bita með 40 kN*m herslu. 

 

Aðeins einn biti hafði hærra vægisþol en reiknað vægisþol miðað við kennigildi. 

Var það biti 1., en kiknun átti sér þó ekki stað þegar hann brotnaði. Meðalkraftur 

tilraunar var 25.55 kN og staðalfrávik 2.90 kN sem er skekkja sem nemur 

11.4%.   
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5.5 Mæliniðurstöður bitasamsettningar með lími. 

Línurit fyrir bita samsettan með lími, línuritið er frábrugðið línuritum fyrir bita 

með boltaðri samsettningu þar sem heldur fleiri stökk eru í ferlinum. 

 

 

Línurit 7. Sýnir kraft sem fall af færslu á límdum bita, Biti 1. 

 

Ferill krafts og færslu bita 1. er mjög hlikkjóttur við enda ferilsinns, bendir það 

til þess að sprungur hafa myndast í bitanum og hann gefið eftir í þrepum. Bitin 

missir styrk við álag sem nemur 36.97 kN og niðurbeygja er 13.21 mm. 

    

Tafla 16. Skráðar niðurstöður fyrir límdan bita, biti 1. 
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Línurit fyrir bita 2 . sem samsettur er með lími biti 2. er mjög línulegt.   

 

Línurit 8. Sýnir kraft sem fall af færslu á límdum bita, Biti 2. 

 

Ferillin er nánast algjörlega línulegur engin stökk eru í ferlinum bitinn brotnar 

við álag sem nemur 38.40 kN og er niðurbeygjan 13.58 mm.  

Tafla 17. Skráðar niðurstöður fyrir límdan bita, biti 2. 
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Línurit fyrir límda bitasamsettningu biti 3. línan er línuleg og nokkuð bein. 

 

Línurit 9. Sýnir kraft sem fall af færslu á límdum bita, Biti 3. 

 

Á ferllinum má greina örlítið stökk við 26 kN álag en að öðru leiti er hann 

frekar beinn. Bitin brotnaði við álag sem nemur 36.05 kN og var niðurbeygjan 

við það álag 13.20 mm.  

 

Tafla 18. Skráðar niðurstöður fyrir límdan bita, biti 3. 
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5.5.1 Greining á broti tilfelli 3 

Bitarnir áttu það allir sameiginlegt að hreint brot átti sér stað án hliðar kiknunar 

á þeim öllum. Brotin voru staðbundin þar sem vægið er mest á bilinu 830-920 

mm frá vinstri undirstöðu.  

 

Mynd 44. Sýnir að brotið er staðsett við miðju bitans sem er 180 cm langur. 

Ólíkt boltuðu bitunum brotnuðu renningar 1 og 3. í bitunum en límingin á 

renningi 4. rifnaði í átt að samsetningu. 

 

Mynd 45. Sýnir brot í renningi 1. og 3. ásamt gliðnun í samsetningu á renningi 2. 

Tjakkurinn var látin ýta niður á bitann eftir að brot hafði komið fram. Var það 

gert til þess að ýkja brotið og sjá þannig betur hvernig brotmyndin lítur út.  

 

Mynd 46. Sýnir hvernig límingin á renning 4 rifnaði að samsetningu. 
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5.5.2 Samanburður við reiknaðgildi fyrir límdan bita. 
 

Tafla 19. Meðaltal, frávik og staðalfrávik heildarkrafts límds bita. 

 

 

Niðurstöður fyrir tilfelli 3. sett upp í töflu og borið saman við reiknuð gildi.  

Tafla 20. Samanburður á brotvægi við reiknuð gildi límds bita. 

 

 

Bitarnir höfðu allir meiri styrk en reiknuð gildi. Meðalkraftur í tilraun var 

37.14 kN og staðalfrávik 1.18 kN sem er skekkja sem nemur 3.2 %.  

 

6. Niðurstöður 
Samanburður á samsetningum leiðir í ljós að bitanir sem eru límdir eru stífari 

en bitarnir sem eru boltaðir saman (sjá töflu 21). Minni skekkja var í 

mælingunum límdra bita sem gefur til kynna að límdu bitarnir séu mun 

áreiðanlegri.  

Reiknaður var út fjaðurstuðull fyrir bitana, sjá útreikning í viðauka.  

Tafla 21. Reiknaður fjaðurstuðull fyrir bitanna. 
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Mismunandi hersla á boltum virðist ekki hafa veruleg áhrif á fjaðurstuðul 

bitana. Límdu bitarnir hafa mun hærri fjaðurstuðul en boltuðu bitarnir. 

Fjaðurstuðull límdu bitanna er 25% hærri er fjaðurstuðull boltuðu bitana.  

Einnig var reiknað út 5% fraktilgildi fyrir fjaðurstuðul bitanna, m.a. til að nota 

í jöfnu 4.8. 

Séu bitarnir bornir saman við styrkleikaflokkað timbur hefur biti samsettur með 

boltum fjaðurstuðul sem er aðeins lægri en fjaðurstuðll byggingartimburs í 

flokki C14. Biti samsettur með lími er hinnsvegar með fjaðurstuðul sem er 

örlítið hærri en byggingartimbur í flokki C18.  

Einnig var skoðaður samanburður við Kerto bitum en þeir bitar hafa töluvert 

hærri fjaðurstuðul en bitarnr sem fjallað er um í verkefninu. Fjaður stuðull Kerto 

bita er á bilini 8.8-11.6 GPa. Samanburð á vægisstyrk og reiknað hlutfalla af 

reiknuðum styrk má sjá í töflu 23.  

 

Tafla 22. Reiknaður vægisstyrkur borin saman við reiknað kennigildi vægisstyrks. 

 

 

Tekið skal fram að niðurstöður geta verið breytilegar eftir þversniðum og 

hönnun bita, á það sérstaklega við um boltaða bita. 
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Helstu ástæður fyrir mismuninum má rekja til þess að boltuðu bitarnir höfðu 

tilhnegingu til að kikna til hliðar þegar brot átti sér stað.  Límdi bitin virkar sem 

ein heild og brotnar því jafnar yfir þversniðið. Boltuðu bitarnir eru aftur á móti 

aðeins festir saman á stökum punktum. Skerðing á þversviði bitans veldur því 

að stífni bitans er ekki sú sama sitthvoru megin við lóðrétta miðju-ásin í 

þversniði bitans. Stífni mismunurinn leiðir til þess að önnur hlið bitans fjaðrar 

undan álaginu meira en hin. Þegar það gerist aukast spennur í neðribrún þeim 

megin sem skerðingin er, bitinn hefur minna flatarmál krossviðs á hlið 

skerðingarinnar og brotnar undan álaginu. Boltaði bitin kemur verr út úr þessum 

saman burði eins og útreikningarnir höfðu gefið til kynna. Hafa þarf sérstaklega 

í huga að samverkum þversniðsinns er mun minni eftir því sem festi flöturinn 

minnkar. Hægt væri að hanna bita sem eru boltaðir saman með tilliti til þess að 

þversniðið kiknar á milli boltanna. Það mætti til dæmis gera með því að hafa 

grennri og fleiri bolta í bitanum. Einnig væri hægt að færa boltaröðina sitthvoru 

megin við núlllínu bitans og hefði það líklega áhrif á niðurstöðurnar.   

Bitar af þeirri gerð sem fjallað var um í verkefninu eru áhugaverður kostur fyrir 

hönnuði og tæknimenn til að útfæra og leysa viðfangsefni á sviði 

mannvirkjagerðar. Þó svo að bitarnir séu eftilvill ekki heppilegir til að leysa af 

aðrar og þekktar lausnir við hefðbundnar aðstæður geta þeir nýst undir 

sérstökum kringum stæðum. Möguleikar til notkunar á bitum sem þessum eru 

margbreytilegir. Varast þarf að vanmeta áhrif skertra þversniða því engin keðja 

er sterkari en veikasti hlekkurinn. 
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Viðauki 1. 

V1.1 Áætlaður styrkur bita úr krossvið 
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V1.2 Kennigildi reiknað út frá mælingum 
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V1.3 Útreikningar á fjaðurstuðli samsettra bita 
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V1.4 Styrk upplýsingar fyrir krossvið frá framleiðandanum WISA. 
 

Tafla 1. Kennigildi krossviðs Wisa-Spruce lll. [22] 

 

 


