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Samantekt 

Þetta verkefni veitir tæknilegar upplýsingar úr burðarþolsrannsókn sem gerð var á brú yfir 

Steinavötn í Suðursveit. Þessi rannsókn var framkvæmd til að auka skilning á burðargetu 

steyptra brúa í brotmarkástandi. 

 

Þetta verkefni samanstendur af átta köflum. 

 

Kafli 1 veitir upplýsingar um sögu brúarinnar og markmið rannsóknarinnar. 

 

Kafli 2 fer yfir hönnun og staðsetningu brúarinnar. 

 

Kafli 3 veitir upplýsingar um uppsetningu tilraunar, tæknibúnað sem þurfti til að framkvæma 

tilraunina, álagsáætlun hennar og framkvæmd. 

 

Kafli 4 veitir ástandslýsingu á brúnni meðan tilraun var framkvæmd og framvindu 

sprungumyndunar. 

 

Kafli 5 veitir upplýsingar um mældar niðurstöður tilraunarinnar, mældan kraft tjakka, mælda 

færslu tjakka, mælda færslu færslunema og gröf sem sýna kraft sem fall af færslu. Einnig má 

finna niðurstöður úr efnisrannsókn á steypu og stáli úr brúnni. 

 

Kafli 6 fer yfir reiknaða burðargetu með handútreiknungum eftir evrópustöðlum og tvennskonar 

reiknilíkön af brúnni sem hermir eftir tilrauninni.  

 

Kafli 7 fer yfir samanburð á mældum niðurstöðum og útreiknuðum.  

 

Kafli 8 veitir upplýsingar um niðurstöður, hugleiðingar og hugmyndir að frekari rannsóknum. 

 

Viðaukar fylgja verkefninu þar sem má finna ítarlegar upplýsingar sem geta verið gagnlegar til 

að skilja tilraunina sem var framkvæmd á brúnni og framvindu sprungumyndunar. 
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1 

 

1 Inngangur 

1.1 Brú yfir Steinavötn í Suðursveit 

Í september árið 2017 voru miklir vatnavextir í Steinavötnum með þeim afleiðingum að brúin 

yfir Steinavötn skemmdist. Í miklum flóðum eiga leiðigarðar að sjá um að stýra flæði áarinnar 

undir brúarmannvirki á öruggan hátt. Mikilvægi leiðigarða getur því skipt gríðalega miklu máli. 

Því miður voru leiðargarðarnir við brúnna í Steinvötnum lélegir og var vatnið farið að stefna 

75 gráður á brúnna með þeim afleiðingum að það gróf undan einum millistöpli brúarinnar svo 

að burðarþol og styrkur laskaðist (Halldór Bogason, 2018). Í kjölfarið var brúin metin ófær 

bílum. Brúin sem eyðilagðist var 102 m einbreið staðsteypt bitabrú í sex höfum og var byggð 

árið 1964. Brúin var mikilvægur hlekkur í að loka hringveginum. Ný bráðabirgðabrú var reist 

á sex dögum og er hún enn í notkun. Ný varanleg brú mun vera fullbyggð 2021 og verður hún 

100 m löng steypt eftirspennt bitabrú í fjórum höfum og tvíbreið (Ingunn Loftsdóttir, 2017).  

Undanfarin ár hefur ekki verið lagt mikið fjármagn í brýr á Íslandi þar sem þær geta 

verið kostnaðarsamur hluti vegagerðar. Til þess að nýta fjármuni sem best hafa vegir verið í 

forgangi og lagaðir fyrst. Veglínur hafa verið betrumbættar og styttar sumstaðar. Einnig hafa 

vegir verið breikkaðir og lagðir bundnu slitlagi. En með auknum ferðamannastraum til landsins 

og betri vegum þá hefur umferðin aukist hér á landi til muna og hraðinn er orðinn meiri. Þannig 

hefur slyshætta aukist til muna við einbreiðar brýr. Þar af leiðandi er eitt af markmiðum 

samgönguáætlunar að útrýma einbreiðum brúm á þjóvegum landsins (Guðmundur Valur 

Guðmundsson, 2018). Það er ljóst að mikið og stórt verkefni er framundan í vegamálum á 

Íslandi. Það verður spennandi að fylgjast með markmiðum samgönguáætlunar með von um að 

það verði gert vel og á skilvirkan hátt.  

1.2  Markmið rannsóknar og uppbygging ritgerðar 

Markmið verkefnisins er að öðlast betri skilning á burðargetu steyptra brúa í brotmarkástandi 

og bera það saman við reikningslega getu. Það var gert með því að framkalla skerbrot í 

yfirbyggingu brúarinnar sem skemmdist 2017. Álagspróf voru framkvæmd í september þar sem 

nemandi var viðstaddur rannsóknina og tók virkan þátt í allri uppsetningu mælitækja. Í þessu 

verkefni eru niðurstöður álagsprófs og útreikninga úr reiknimódeli bornar saman. En til þess að 

geta sett upp reiknimódelið þarf að komast að efniseiginleikum steypu og stáls í brúnni. 
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Hönnunargildi efniseiginleika fyrir brýr sem eru til í dag eiga það til að vera öðruvísi en 

raunveruleg gildi segja til um.  

Í Kafla 2 er nánari lýsing á brúnni sem skemmdist yfir Steinvötn og útskýrt hvernig hún 

er samsett og hvar hún er staðsett á landinu.  Í Kafla 3 er gert grein fyrir rannsóknaráætlun 

verkefnisins. Næstu tveir kaflar meta ástand brúarinnar eftir álagspróf (Kafli 4) og greiningar á 

niðurstöður prófsins greindar (Kafli 5). Í köflum 6 og 7 er að finna útreikninga á burðargetu 

brúarinnar, samanburð á útreikningum og tilraunum sem gerðar voru. Kafli 8 dregur saman 

niðurstöður og gefnar ráðleggingar varðandi rannsóknir í framtíðinni. 
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2 Lýsing á brú 

Brúin yfir Steinavötn í Suðursveit er staðsteypt bitabrú úr járnabentri steinsteypu. Vegagerðin 

byggði brúnna árið 1964. Brúin er staðsett á suðausturlandi undir Vatnajökli á milli Jökulsárlóns 

og Höfn í Hornafirði. Mynd 2-1 sýnir staðsetningu brúar á Íslandskorti. Hún er um  um 19 km 

frá Jökulsárlóni og um 61 km frá Höfn í Hornarfirði (Mynd 2-1).   

Brúin á Steinavötnum er einbreið brú í sex höfum og er heildarlengd hennar er 102 metrar. 

Yfirbygging hennar hefur fjögur mismunandi þversnið en grunnþversniðið í miðspani er tvöfalt 

T-þversnið. Brúin situr á tveimur endastöplum og fimm millistöplum sem eru grundaðir á 

timburstaurum sem eru reknir niður í jarðveginn. Haflengd frá endastöpli að fyrsta millistöpli 

er 14 m báðum megin en eftir það eru 18,5 m á milli stöpla. Ásýnd brúarinnar er sýnd á Mynd 

2-2. 

Mynd 2-2: Ásýnd af brúnni. 

Mynd 2-1: Staðsetning brúar yfir Steinavötn á Íslandskorti 

(Loftmyndir ehf, 2019). 
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Í vatnavöxtnum árið 2017 skóf undan einni undurstöðunni með þeim afleiðingum að brúin var 

metin ónýt. Farið var í að reisa bráðabirgða brú sem er í fullri notkun í dag. Nú í haust var farið 

í að rífa gömlu brúnna og reisa nýja tvíbreiða brú í sömu lengd og á sama brúarstæði. Áður en 

brúin er rifin var því kjörið tækifæri til að gera rannsóknir á henni. Því það er ekki oft sem 

prófanir eru gerðar í fullri stærð á svona stórum mannvirkjum. Á Mynd 2-3 má sjá hvernig 

ástand brúarinnar er í dag og hefur verið síðan brúin eyðilagðist árið 2017. 

Eins og áður kom fram hefur yfirbygging brúarinnar fjögur mismunandi þversnið. Í grunninn 

er yfirbyggingin steypt tvöfalt T-þversnið þá koma tveir þverbitar á hafi milli undirstaðanna. 

Yfir hverri undirstöðu er einnig þverbiti ásamt því að þrýstiplata er í neðri brún þversniðs við 

milliundirstöður. Mynd 2-4 sýnir hliðmynd og grunnmynd af brúnni.   

 

Mynd 2-4 Hliðmynd og grunnmynd úr teiknisetti Vegagerðarinnar af hönnun brúarinnar. 

Mynd 2-3: Lýsing á loftmynd (Google, 2019). 
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Mynd 2-5 sýnir járnabendingu langbitanna yfir undirstöðu brúarinnar.  Eins og sést voru 

langjárnin  lögð í botn bitanna á hafi en beygð í 45 gráður upp í efri brún yfir undirstöðum til 

að taka neikvætt vægi sem myndast þar. Kambstál var notað í járnabendingu á langveginn og 

var þvermál járnanna 25 mm. Skerbending var lögð með bendistáli sem hafði slétt yfirborð, hún 

var lögð með U-lykkjum úr 12 mm bendistáli. Í teiknisetti Vegagerðarinnar sem má finna í 

Viðauka A er gert grein fyrir því að það sé 150-200 mm á milli skerbendingar í langbitum. Bil 

milli skerbendingar í langbitum má því áætla að sé minna yfir ásetum. Styrkur stálsins kemur 

ekki fram á teikningu og þess vegna er það skoðað betur með efnarannsók í kafla 5.1. Lýsing 

þversniðs þar sem skerpróf fór fram er að finna í kafla 3.1.  

Takmarkaðar upplýsingar eru um steypustyrk brúarinnar en þó var steypan sem notuð var 

trúlega af gerðinni S250 en styrkur hennar er sambærilegur því sem kallast C25 í dag. En það 

þykir nokkuð víst að fyllefnin í steypuna hafi komið beint úr árfarveginum á staðnum. Ástæðan 

er sú að stöpplar brúarinnar sem standa í árfarveginum falla hreinlega í umhverfið líkt og þeir 

séu í dulargervi. Sem gerir brúnna nokkuð vistvæna sökum þess að það hefur ekki þurft að 

keyra langa vegalengd eftir fyllefnum í steypuna. Einnig er vert að nefna að brúargólfið er 

upprunalegt frá 1964 sem gefur okkur hugmynd um að efnið í steypunni er mjög sterkt og 

endingargott. Styrkur steypunnar var mældur og niðurstöður má finna í kafla 5.1.  

 

 

 

Mynd 2-5 Teikning af járnabendingu langbita yfir undirstöðu. 
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3 Rannsóknaráætlun 

3.1 Uppsetning tilraunar 

Þversnið brúarinnar við vestari hluta hennar var dæmt ónýtt árið 2017, eftir að það skóf undan 

millistöpli. Mynd 3-1 sýnir staðsetningu stöpulsins sem skemmdist með rauðum hring.  Því var 

æskilegt að rannsóknir og prófanir færu fram á austurhluta brúarinnar. Það voru nokkrar tillögur 

að rannsóknum sem komu til greina. Ákveðið var að ráðast í prófanir á skerstyrk steinsteypts 

þversniðs brúarinnar í stað vægisþols milli stöpla. Til að framkvæma þessa tilraun þurfti að 

koma fyrir lóðréttum krafti í hliðraðri tveggja metra fjarlægð við millistöpul nr. 5 og auka 

kraftinn þar til brot næðist. Mynd 3-1 sýnir hliðmynd af brúnni þar sem búið er að merkja inn 

númer stöpla, staðsetningu tilraunar og staðsetningu færslunema. Mynd 3-2 sýnir stækkaða 

mynd af hafi brúar milli stöpla nr. 4 og 5 með málsetningum. Þar sem tilraunin var framkvæmd 

var yfirbyggingin steypt tvöfalt T-þversnið með þrýstiplötu í neðri brún. Þykkt þrýstiplata við 

millistöpla nr. 1 og nr. 5 (Mynd 3-1) var 15 cm en 18 cm við  aðra stöpla. Ástæðan fyrir því er 

Tilraun 

Færslunemar 

Mynd 3-2: Staðsetning tilraunar og færslunema með málsetningum. 

4 5 

1 2 3 4 5 

Jökulsárlón Tilraun 

Færslunemar 

Mynd 3-1: Teikning af brúnni úr teikningasetti Vegagerðarinnar. Stöpull sem skóf undan er merktur með 

rauðum hring, staðsetning tilraunar er merkt með svartri ör og staðsetning færslunema er merkt með blárri ör. 
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sú að hafið milli stöpla nr. 1-5 er lengra en hafið frá endastöpli sitthvoru megin að stöpli nr. 1 

og 5. Þversnið yfirbyggingarinnar á þeim stað sem tilraunin var framkvæmd má sjá á Mynd 3-

3. Burðarbitarnir á hafi eru 270 mm breiðir og 900 mm háir. Ofan á 160 mm þykka plötuna 

(flanga T-þversniðsins) kemur 30-60 mm malbikslag. Einnig má sjá teikningasett 

Vegagerðarinnar af brúnni  í Viðauka A. Mynd 3-4 sýnir uppsetningu tilraunar. Til að koma 

lóðréttum krafti á brúnna var ákveðið að reisa stálramma þvert yfir  hana og tveimur 

vökvatjökkum var komið fyrir á sitthvorn langbita brúarinnar sem spenntu undir stálrammann. 

Reknir voru niður fjórir járnbentir steyptir staurar sitthvoru megin við brúnna, 12 metra niður, 

til að festa stálrammann við jörðina. Stálramminn var útfærður á Hönnunardeild 

Vegagerðarinnar. Stálvirkið var smíðað í stálsmiðju og flutt á staðinn. Einnig má sjá teikningar 

af stálrammanum í Viðauka B. 

Mynd 3-3: Þversnið brúar þar sem tilraun var framkvæmd. 

Þversnið yfirbyggingar 

Mynd 3-4: Teikning af stálramma sem fór þvert yfir brúnna (Viðauki B). 
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Brúarvinnuflokkur Vegagerðarinnar sá um uppsetningu á staðnum og fékk   undirritaður 

að aðstoða við það. Í byrjun september var búið að reka niður staura á staðnum og stálvirkið 

var komið á staðinn. Það sem þurfti að byrja á að gera var að brjóta ofan af staurum til að geta 

tengt bendistálið í steyptu staurunum við stálrammann. Á endann á bendistálinu komu klemmur 

sem tengdu staurana við stálrammann, til að koma í veg fyrir að klemman myndi renna af áttu 

hulsur að vera skrúfaðar fastar á endann á bendistálinu. Þessar hulsur komu ekki til landsins í 

tæka tíð svo það var brugðið á það ráð að sjóða stálplötur á endann á bendistálinu í staðin.  

Áður en ramminn ver reistur yfir brúnna var prófað að keyra fyrstu skrefin í svokölluðu 

stauraprófi. Á Mynd 3-5 má sjá þegar verið var að framkvæma stauraprófið. Með þessu var 

verið að skoða hvað jarðvegurinn á staðnum þrýstir mikið utan í hvern staur og hvað staurinn 

þolir mikinn kraft. Þetta próf hefur Vegagerðin gert áður og er því staðlað próf hjá þeim. Til 

þess að framkvæma þessa tilraun var búið að reka einn auka staur mitt á milli hinna fjögurra 

sem átti að nota í álagsprófið. Við stauraprófið var notaður vökvatjakkur frá 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) og hann settur ofan á auka staurinn í miðjunni og látinn 

spyrna undir stálrammann, sem var sér búinn fyrir þetta próf. Þennan stálramma var búið að 

mála með rauðri málingu svo að hægt væri að nota hann aftur.   

Mynd 3-5: Staurapróf á vegum Vegagerðarinnar áður en álagspróf á brú hófust. 
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Eftir álagsprófið var ráðist í að reisa rammann þvert yfir brúnna. Þá var   byrjað á   að skipta út 

bitum sem tengdu staurana á langinn, en þverbitarnir milli stauranna voru notaðir áfram. Ofan 

á brúnni þótti yfirborðið ekki alveg nógu slétt svo það voru steyptir stallar til að tjakkar stæðu 

réttir ofan á brúargólfinu. Því næst var 25mm þykkum stálplötum komið fyrir undir og ofaná 

vökvatjökkunum. Þegar tjakkarnir voru komnir á sinn stað voru stálsúlurnar sem komu niður 

með hliðum brúarinnar festar við stálbitann sem var svo hífður þvert yfir brúnna og lagður ofaná 

tjakkana. Á Mynd 3-6 má sjá þegar það var verið að hífa stálramman á sinn stað.  

Sumarið 2019 voru mælitæki uppsett og prófuð. Reistur var timbur vinnupallur undir miðju 

hafi milli stöppla nr. 4 og 5. Vinnupallurinn var reistur til að festa færslunema upp undir langbita 

brúarinnar. Staðsetningu færslunemana má sjá á Mynd 3-2. Færslunemarnir voru tveir og voru 

þeir á sitthvorum langbitanum til að mæla lóðrétta niðurbeygju. Báðir voru þeir festir ofaná 

vinnupallinn að neðan en að ofan spyrnti færslunemi 1 neðan í steyptan langbitann á meðan 

færslunemi 2 var festur utaná langbitann. Þessa færslunema sá undirritaður um að setja upp á 

tilraunastað og passa að þeir væru að skrá mælingar inn í fartölvu sem fylgdi búnaðinum. 

Hugbúnaðurinn sem var notaður til að skrá upplýsingar færslunemana heitir Signalexpress. Á 

Mynd 3-7 má sjá Færslunema 1 og 2 uppstillta á tilraunastað. 

Mynd 3-6: Verið að hífa stálbita með stálsúlum og koma honum fyrir á prófunarstað. 
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3.2 Tæknibúnaðar  

Tveir 140 tonna vökvatjakkar af gerðinni Enerpac voru fengnir hjá Vegagerðinni í rannsóknina. 

Áður en lagt var af stað í rannsókn þurfti að kvarða vökvatjakkana. Tjakkarnir voru tengdir með 

slöngum inná deilikistu og frá henni inná handdælu. Til að fylgjast með þrýstingi á vökvanum 

voru tvennskonar þrýstimælar notaðir sem mældu bar þrýsting, annarsvegar olíufylltur mælir 

og hinsvegar ragmagns þrýstinemi sem var tengdur við tölvu. Tölvan skráði niður kraftinn með 

forritinu Labview. Til að stilla tölvuna var skráð inn sameiginlegt flatarmál tjakkana og þannig 

reiknað út hvað tjakkarnir gæfu frá sér mörg kílónewton á hvern bar þrýsting. 

Til að mæla kraftinn sem tjakkarnir gáfu frá sér stillti undirritaður þeim upp inní 

stálramma með mælisellu ofaná (Mynd 3-8), hún mælir allt að hundrað tonn. Mælisellan var 

tengd við fartölvu með hugbúnaðinn Dscusb Toolkit sem skráði niður kraftinn í tonnum. Þannig 

var hægt að mæla kraftinn með því að keyra þrýsting á vökvatjakkana.  

 

Mynd 3-7: Færslunemarnir á milli stöppla nr. 4 og 5 undir brú. 

Færslunemi 2 Færslunemi 1 
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En til þess að kvarða tjakkana keyrði undirritaður prófið tvisvar sinnum, sjá mynd   3-9 hér að 

neðan. Í seinna skiptið var hægt  að fínstilla kvarðan í tölvunni sem skráði niður mælingar af 

tjökkunum. Færslunemarnir (e. LVDT’s – linear variable differential transducers) voru 

tvennskonar, sem voru notaðir við tilraunina og útvegaðir af Háskólanum í Reykjavík. Þeir voru 
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Mynd 3-9: Kvörðun tjakka. 

Mynd 3-8: Vökvatjakkar með mællisellu ofaná 

inní stálaramma. 
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báðir að gerðinni Applied measurements limited, en annar þeirra var fastur í báða endana á 

meðan hinn var laus í annan endann.  

Áður en lagt var af stað austur lærði undirritaður á allan búnaðinn sem þessu fylgdi. 

Færslunemarnir tveir tengdust inná rafmagnstöflu sem var tengd með USB snúru inná fartölvu 

sem skráði allar mælingar með hugbúnaðinum Signalexpress. Einnig var komið fyrir 

færslunema sem fylgdist með færslu tjakkana ofan á brúnni. Mælingar frá færslunemanum 

ofaná brú eru ekki nákvæmar þar sem hann var illa festur og þufti að hreyfa hann í hvert skipti 

sem krafturinn á brúnna var stoppaður.  

 

3.3 Álagsáætlun 

Þegar lagt var afstað í rannsóknina var búið að gera álagsáætlun. Hún var þannig sett upp að 

sýna átti í hvaða skrefum krafturinn væri settur á brúna og hvenær ætti að stoppa hann með 

álaginu á. Ástæðan fyrir þessari áætlun var til þess að allir væru á sömu blaðsíðu á 

rannsóknarstað og svo hægt væri að fylgjast með sprungumyndun. Á töflunni hér að neðan má 

sjá þessa áætlun, inná hana er merkt í hvaða skrefum var stoppað með álaginu á og 

sprungumyndun skoðuð. Á Töflu 3-1 má sjá númer prófana, samanlagðan kraft vökvatjakkanna 

tveggja í kílónewtonum og þrýsting vökvans á tjakkana í börum.  

 

 

 

 

Tafla 3-1: Álagsáætlun rannsóknar á brúnni. 
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3.4 Framkvæmd tilraunar 

Guðmundur Valur Guðmundsson forstöðumaður hönnunardeildar hjá Vegagerðinni stjórnaði 

framkvæmd rannsóknarinnar á staðnum. Undirritaður stjórnaði tjökkum undir leiðsögn 

Guðmundar Vals. Til þess að stjórna tjökknum vorum við ofaná brúnni. Aron Bjarnason 

deildarstjóri hjá Vegagerðinni fylgdist með sprungumyndun á langbitum undir brúnni. Einnig 

voru myndavélar settar báðu megin við brúnna. Þær tóku myndir í hverju skrefi 

álagsáætlunarinnar þegar verið var að gera álgasprófið og myndskeið, þetta var gert til þess að 

fylgjast með sprungumyndun. Áður en byrjað var að setja kraft á tjakkana gætti undirritaður 

þess að búnaður sem skráði niður öll gögn af færslunemum væri starfandi (Mynd 3-10). 

Þegar allt var klárt var byrjað að setja kraft á tjakkana ofaná brúnni. Á Mynd 3-11 má sjá þegar 

byrjað var að setja kraft á tjakkana samkvæmt álagsáætlun.  

Mynd 3-10: Færslunemi 1 og búnaður sem skráði upplýsingar af 

færslunemum á meðan framkvæmd tilraunar var í gangi.  

Mynd 3-11: Vökvatjakkar , deilikista og handdæla á meðan framkvæmd 

tilraunar var  í gangi. 
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4 Ástandsskoðun 

Áður en álagspróf var gert var málað með hvítri málingu utaná langbita og strikað rúður með 

svörtum tusspenna til þess að gera auðveldara fyrir að kortleggja nýjar sprungur. Framvinda 

sprungumyndunar meðan á prófuninni stóð var nákvæmlega skráð með skissum, 

sprungumælingum, ljósmyndum, myndupptöku og athugasemdum. Þessi kafli skilgreinir 

ástand og tekur saman framvindu sprungumyndunar. Viðauki C sýnir myndir af 

sprungumyndun á langbita í tímaröð samkvæmt álagsáætlunni í Töflu 3-1. Röð skemmda er 

tekin saman í Töflu 4-1 hér fyrir neðan. 

Tafla 4-1: Ástandslýsing samkvæmt álagsáætlun. 

Ástand Lýsing Próf nr.  Álag [kN] 

Fyrst tekið eftir 

sprungumyndun 

Sprunguvídd er hárlína í þykkt. Ef sprungur eru til staðar, þá 

skal skrá það 
2 1000 

Fyrsta áberandi 

sprunga í ~45° 

utan á langbita 

Sprunguvídd ≥ 0,1 mm.  Lengd sprungu er jöfn eða lengri en 

1/4 af hæð langbita 
4 1400 

Fyrsta sprunga 

sem lokast ekki 

eftir að álag er 

tekið af  

Sprunguvídd ≥ 0,1 mm 
Á ekki 

við. 

Álag ekki 

tekið af. 

Sprungum  í 

~45° fjölgar 

utan á langbita 

Sprunguvídd ≥ 0,4 mm. Lengd sprungna er jöfn eða lengri 

en 1/4 af hæð langbita 
5 1600 

Fyrst tekið eftir 

vægissprungum 

yfir ásetu á 

brúargólfi 

Sprunguvídd ≥ 0,1 mm. Lengd sprungna 1/3 af breidd brúar 6 1800 

Vægissprungur 

komnar í gegn 

yfir ásetu á 

brúargólfi  

Sprunguvídd ≥ 0,4 mm. Lengd sprungna nær yfir alla breidd 

brúar 
7 2000 

Fyrstu áberandi 

lóðréttu 

sprungur á 

langbita 

Sprunguvídd ≥ 0,4 mm. Lengd sprungna nær alla hæð 

langbita 
8 2200 

Sprungur í ~45° 

komnar í 

gegnum 

langbita  

Sprunguvídd ≥ 0,4 mm. Lengd sprungna í 45° nær alla hæð 

langbita 
10 2600 

Fyrstu áberandi 

krossprungur  á 

brúargólfi 

Sprunguvídd ≥ 0,4 mm. Lengd sprungna í 45° frá endum 

brúargólfs 1/3 af breidd brúar 
10 2600 
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Tafla 4-1 tekur saman gögn sem voru skráð meðan á brotprófinu stóð. Alls voru þrír sem 

voru að skrá göng, Aron Bjarnason, Guðmundur Valur Guðmundsson ásamt undirrituðum. 

Hver og einn skráði niður hvenær sprungur mynduðust og hver sprunguvídd þeirra væri hverju 

sinni. Ásamt þessu voru myndir teknar til að hægt væri að tengja númer prófana með 

upplýsingum hvenær þær voru teknar. Til þess að auðvelda þetta ferli var þróaður ástandslykill 

af undirrituðum. Ekki áttu öll ástandstilfellin við okkar brotpróf  þar sem ekki náðist að brjóta 

brúnna almennilega eins og stóð til í upphafi. En þrátt fyrir það er hægt að læra af 

niðurstöðunum þar sem að það náðust fram skersprungur. Álagsprófið fór fram þann 17 

september s.l. á brúnni yfir Steinavötn í Suðursveit. Eftir að mælitæki voru athuguð hófst 

eiginleg tilraun.  

Í fyrsta álagsprófi var sett 500 kN á brúnna samkvæmt álagsáætlun í Töflu 3-1. Það 

fundust engar sjáanlegar sprungur. Í framhaldi af því var sett 1000 kN og í þessu prófi mynduðst 

hárfínar sprungur. Áfram var álagið aukið og í álagsprófi 4 (álag 1400kN) komu fram fyrstu 

áberandi sprungurnar í 45 gráður utan á langbita, sprunguvíddin var stærri en 0,1 mm og lengd 

sprungnanna var jöfn eða lengri en fjórðungur hæðar langbitans. Í næsta þrepi eða prófi númer 

5 (álag 1600 kN) var sprungum búið að fjölga og sprunguvíddin orðin stærri en 0,4 mm. 

Vægissprungur byrjuðu að myndast yfir ásetu á brúargólfi þegar álagið var komið í 1800 kN 

(próf nr. 6) og náðu yfir þriðjung af breidd brúarinnar. Í næsta álagsprófi (álag 2000 kN) voru 

sprungurnar farnar að ná yfir breidd brúarinnar og vægissprungur orðnar breiðari en 0,4 mm. 

Fyrsta áberandi lóðréttu sprungurnar mynduðust í prófi númer 8 (álag 2200 kN). Í síðasta 

þrepinu eða álagsprófi 10 þegar álagið frá tjökkunum var komið í 2600 kN voru sprungur í 45 

gráður utan á langbita komnar í gegnum alla hæð langbitans eins og sjá má á Mynd 4-1.  

Mynd 4-1: Sprungur á langbita í 45 gráður við álagspróf 10. 
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Fyrstu áberandi krosssprungur ofan á brúargólfi byrjuðu að myndast í álagsprófi 10, 

sprunguvídd þeirra var stærri en 0,4 mm og lengd þeirra náði frá endum brúargólfs, þriðjung af 

breidd brúar. Mynd 4-2 sýnir fyrstu áberandi krosssprungur ofan á brúargólfi. 

Teknar voru myndir við hvert álagsþrep, Mynd 4-3 sýnir þróun sprungumyndunar á langbita 

við skerpróf og er tekin í lok álagstilraunar eða próf nr. 10. Þegar 2600 kílónewtona kraftur var 

á brúnni. Rauðu merkingarnar á myndinni sýna sprungurnar, til að aðgreina álagsþrep er merkt 

með striki þvert á sprunguna og gert grein fyrir við hvaða álag sprungan myndast. Þetta er 

síðasta myndin sem var tekin af þróun sprungumyndunar, þar sem ekki tókst að brjóta brúnna. 

Myndir í tímaröð af sprungumyndun samkvæmt álagsáætlun má finna í Viðauka C. 

Mynd 4-3: Þróun sprungumyndunar á langbita í lok álagsprófs. 

Mynd 4-2: Krosssprungur ofan á brúargólfi við 

álagspróf 10. 
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5 Mældar niðurstöður 

Þessi kafli tekur saman mældar niðurstöður af þeim tækjum sem voru notuð við tilraunina ásamt 

efnisrannsókn á steypu og stáli, unnið í samstafi við Mannvit og BM Vallá. 

5.1 Niðurstöður úr efnisrannsókn 

Efnisrannsókn var gerð í þeim tilgangi að leggja mat á efniseiginleika brúarinnar.  

Efnisrannsókn á steypu og stáli var framkvæmd á tilraunastofu Mannvits. Hér að neðan verður 

farið yfir þessar rannsóknir og gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra.  Hönnunargildi 

efniseiginleika fyrir brýr eiga það til að vera öðruvísi en raunveruleg gildi segja til um. Þessar 

upplýsingar mun undirritaður notfæra sér við handútreikninga og setja inní reiknimódelið sem 

verður farið yfir í kafla 6.  

5.1.1 Styrkur steypu 

Hefðbundin steypa sem Vegagerðin notar er byggingarefni sem saman stendur af sementi, 

steinefni og vatni, auk íblendiefna og íauka. Algengt er að Vegagerðin noti steypu í 

stryrkleikaflokki C35/45 til C50/60 í brúarsmíði í dag (Vegagerðin, 2019). Eins og áður hefur 

komið fram eru takmarkaðar upplýsingar um styrk steypunnar en samkvæmt handbók norsku 

Vegagerðarinnar um flokkun brúa skal ekki nota hærri styrkleikastig en C 25 nema annað sé 

tekið fram í upprunalegu teikningunum fyrir brýr sem eru byggðar eftir 1945 (Bruklassifisering, 

2014). Til að ganga úr skugga um hver styrkur steypunnar er var framkvæmd efnisrannsókn á 

steypusýnum úr brúnni.  

Mynd 5-1: Þrýstiþolspróf á steypusýnum fyrir og eftir. 
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Tekin voru þrjú steypusýni úr brúnni með kjarnabor. Sýnin voru tekin úr langbita brúarinnar 

sem eru 270 mm breiðir. Steypusýnin voru sívalningar sem voru 100 mm í þvermál og 270 mm 

á lengd. Áður en ráðist var í prófanir á sýnunum þurfti að stytta lengd þeirra niður í 200 mm. 

BM Vallá hf. sáu um að saga sýnin í þá lengd og steypa á endana til að rétta sýnin af 

fullkomlega. Styrkur steypunnar var fundinn með þrýstiþolsprófi sem var unnið í samstarfi við 

Mannvit hf. samkvæmt ÍST EN 12390-3:2009 staðli. Til þess að þrýstiþolsprófið sé gilt þarf 

þrjú prófsýni. Til að framkvæma prófið þarf að koma áslægum þrýstikrafti á sýni og auka hann 

um 0,6 MPa/sek þangað til sýnið brotnar (Mynd 5-1). Áður en prófið var framkvæmt var hvert 

og eitt sýni mælt með skífumáli á alla kannta, einnig voru sýnin vigtuð. Upplýsingar fyrir hvert 

og eitt sýni var fært inní tölvu sem framkvæmdi þrýstiþolsprófið. Niðurstöður þrýstiþolsprófs 

á steypu er tekin saman í Töflu 5-1. 

Tafla 5-1: Niðurstöður úr þrýstiprófi á steinsteypu. 

Steypa úr langbita 

Sýni Rúmþyngd [kg/m^3] Þrýstikraftur [kN] Styrkur [Mpa] Meðal styrkur [Mpa] 

L-1 2482.61 288.4 34.61 

37.71 L-2 2465.62 341.2 40.95 

L-3 2457.67 313 37.56 

 

Í handútreikningum og reiknilíkani í kafla 6 var notast við steypustyrk 𝑓𝑐𝑘 = 35 𝑀𝑃𝑎. 

5.1.2 Styrkur bendistáls 

Ákveðið var að taka stálsýni úr brúnni eftir að hún væri rifin, brúin var rifin í lok október. Tekin 

voru þrjú sýni úr langjárnum og þrjú sýni úr skerbendingu brúarinnar. Til samanburðar voru 

tekin samskonar stálsýni sem á að nota við tvöföldun Reykjanesbrautar en það er verkefni sem 

Vegagerðin stendur að. Á Mynd 5-2 má sjá þau fjögur mismunandi stálsýni sem voru togprófuð. 

K12 Reykjanesbraut 

R12 Steinavötn 

K25 Steinavötn 

K25 Reykjanesbraut 

Mynd 5-2: Stálsýnin sem voru togprófuð. 
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Stálsýni sem merkt er með K á Mynd 5-2 er svo kallað kambstál og hefur rifflað yfirborð til 

að auka viðloðun við steypu. En eins og sjá má á Mynd 5-2 er R12 járnið úr brúnni við 

Steinavötn með slétt yfirborð og kallast það rúnstál. Styrkur stálsins var fundinn með togprófi 

sem var unnið í samstarfi við Mannvit samkvæmt prófunarstaðlinum ÍST EN ISO 15630-

1:2019.Áður en togpróf hófst var notaður sérstakur kjörnari til að merkja járnin með litlum 

punktum með jöfnu millibili á langinn. Þetta var gert svo að hægt væri að mæla með skífumáli 

milli punktana á þeim hluta sem var lengri eftir togprófið, til að sjá lengingu járnsins og færa 

þær upplýsingar inní tölvuna sem stjórnaði pressunni sem framkvæmdi togprófið. Stálsýnið 

varð að slitna að minnsta kosti 20 mm frá gripi og upphafspunkturinn sem mælt var frá varð að 

vera að minnsta kosti 2d frá brotsári. Til að ná góðu gripi á stálinu í togprófinu var haft 200 mm 

festilengd í hvorn enda. Stálsýnin voru öll að minnsta kosti 800 mm á lengd. Niðurstöður 

efnisrannsóknarinnar sem gerð var á stáli er tekin saman í Töflu 5-2. Eins og sjá má vantar 

upplýsingar um fjaðurstuðul 25 mm járnana en það var sökum þess að streitumælir var vitlaust 

settur upp þegar prófið fór fram. Einnig er fjaðurstuðull heldur hár á 12 mm járninu úr 

Steinavötnum en það má hugsanlega rekja til þess að minna grip er í járni með slétt yfirborð. 

Tafla 5-2: Niðurstöður úr togprófi á bendistáli. 

Sýni Þvermál [mm] Fjaðurstuðull [Gpa]1 Flotstyrkur [Mpa] Brotstyrkur [Mpa] 

Steinavötn K25 25 - 404.85 758 

Reykjanesbraut K25 25 - 514.73 683 

Steinavötn R12 12 292 290 439 

Reykjanesbraut K12 12 200 586 677 

1. Streitumælar virkuðu ekki í rannsókn á K25 stáli. 

Í handútreikningum og reiknilíkani í kafla 6 var notast við flotstyrk stáls, 𝑓𝑦𝑘 = 400 𝑀𝑃𝑎 í 

langjárnum og 𝑓𝑦𝑘 = 290 𝑀𝑃𝑎 járnalykkjum. 

Mynd 5-3: Togpróf á stáli til að prófa styrk stálsins. 
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5.2 Mældar niðurstöður úr skerprófi 

Þegar mældar niðurstöður úr skerprófi eru skoðaðar skal hafa í huga að færsla tjakka er ekki 

einungis færsla brúar heldur einnig formbreyting stálrammans sem var reistur þvert yfir brúnna. 

Formbreytingar má rekja til stálbita, togstanga, stálplatna á súluendum, snittteina og steyptra 

staura sem voru reknir niður í jörðina. Leiðrétt færsla er mæld færsla tjakka mínus formbreyting 

stálbita sem gengur þvert yfir brú. Handútreikninga á formbreytingu stálbitans má finna í 

Viðauka D. Handútreikningar eru settir upp í Matchcad svo að framsetning þeirra sé skýr. Í 

Töflu 5-3 má sjá mældar niðurstöður tjakka úr skerprófi samkvæmt álagsáætlun í Töflu 3-1. 

Tölva með hugbúnaðinn Labview sá um að skrá samanlagðan kraft tjakkanna og færslu þeirra. 

Tölvan skráði niður færslu tjakkanna í millimetrum, samanlagðan kraft þeirra í kílónewtonum 

og tíma í sekúndum. Tíðni þessara mælinga var í tíu hertsum eða tíu sinnum á sekúndu. Til að 

geta borið saman mældar niðurstöður og útreikninga með tölvulíkani þarf að gera ráð fyrir 

Mynd 5-4: Graf. Kraftur sem fall af færslu og kraftur sem fall af 

leiðréttri færslu tjakka. 

Tafla 5-3: Mældar niðurstöður úr skerprófi við tjakk. 
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skerkrafti sem verður vegna eiginþyngdar yfirbyggingarinnar. Skerkraftur vegna 

eiginþyngdar var fundinn með reikniforritinu SAP2000. Upp úr Töflu 5-3 var teiknað graf 

(Mynd 5-4) sem sýnir mældan kraft tjakkanna sem fall af færslu þeirra. Á sama grafi má einnig 

sjá mældan kraft tjakkanna plús eiginþyngd sem fall af leiðréttri færslu, vegna formbreytingar 

í stálbita (Mynd 5-4).  

Í Töflu 5-4 má sjá mældar niðurstöður færslunema á miðju hafi úr skerprófi samkvæmt 

álagsáætlun í Töflu 3-1. Færslunemar undir miðju hafi voru tengdir við fartölvu með 

hugbúnaðinn SignalExpress sem skráði færslu í millimetrum og tíðni mælinganna var einnig 

tíu herts eða tíu sinnum á sekúndu. Upp úr Töflu 5-4 var teiknað graf sem sýnir kraft tjakkanna 

plús skerkraft vegna eiginþyngdar sem fall af færslunemum 1 og 2 á miðju hafi (Mynd 5-5). 

 

Mynd 5-5: Graf. Kraftur tjakka og færsla á miðju hafi. 

Tafla 5-4: Mældar niðurstöður úr skerprófi við færslunema á miðju hafi. 
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Munurinn á niðurstöðum færslunema 1 og 2 má rekja til þess að brúarstöpull nr.5 (Mynd 3-1) 

skekktist í flóðum 1966, til að rétta brúnna af var sett gúmmílega milli yfirbyggingar og 

stöpulsins (Halldór Bogason, 2018). Viðgerð og skekkju á brúarstöpli nr.5 má sjá á Mynd 5-6. 

 

 

Mynd 5-6: Viðgerð og skekkja brúarstöpuls nr. 5. 
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6 Reiknuð burðargeta 

6.1 Almennt um skerþol járnbentra burðarbita  

Í mannvirkjahönnun er oftast gerð sú nálgun að hegðun burðareininga sé línuleg í 

notmarkástandi. En í rauninni er hegðun steypu og stáls orðin ólínuleg strax í notmarkástandi 

og magnast enn meira í brotmarkástandi. Hegðun járnabentrar steinsteypu er hægt að túlka með 

dæmigerðu línuriti sem sýnir samband milli álags og formbreytingar eins og sjá má á Mynd 6-

1. Samkvæmt Chen má skipta hegðun járnbentra burðarþolseininga upp í 3 svið:  

• Fjaðursvið, þegar þversnið er órifið og formbreytingar vegna álags eru afturkræfar. 

• Sprungumyndun, þegar steypa á togsvæði burðarþolseiningar rifnar. 

• Plastískt svið, þegar flot hefst í járnum og þrýstibrot verður í steypu. 

Það eru fleirri þættir sem hafa áhrif á ólínulega hegðun járnbentra burðarþolseininga sem erfitt 

er að reikna út, t.d. er það þegar samloðun milli steypu og stáls er ekki fullkomin. Þegar steypan 

nær að læsa sér í samliggjandi sprungufleti og nær að yfirfæra skeráraun út í undirstöður. Þegar 

járn nær að flytja kraft yfir opnar eða lokaðar sprungur. Einnig aðrir tímaháðir þættir sem hafa 

áhrif á ólínulega hegðun eru vegna skriðs, rýrnunar og hitabreytinga (Chen, 1982).  

Mynd 6-1: Dæmigert samband álags og formbreytingar fyrir járnabenta 

steinsteypu. 
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Skerkraftar valda myndun þrýstistrengja í bitum sem leita út í undirstöðurnar. Skerbrot í 

steinsteyptum bitum er flokkað sem stökkt brot og því er mikilvægt að gera ráð fyrir skerjárnum 

í hönnun. Steinsteypa hefur lágt togþol miðað við þrýstiþol og almennt er hlutfallið 1 á móti 

10. Þó að steypa hafi lágt togþol þá hefur hún tiltölulega háan skerstyrk. Þetta leiðir til þess að 

steinsteyptur biti undir skeráraun brotnar í plani hornrétt á áraunina (Mosley & Bungey, 2007). 

Þetta er best sýnt myndrænt. Mynd 6-2 sýnir höfuðspennur ásamt spennubrautum óbrotins bita 

undir jafndreifðu álagi. Á myndinni er örsmár punktur stækkaður upp og höfuðspennurnar 

sýndar myndrænt. Það sést á myndinni að stærstu togspennur, f2, myndast í um 45 gráður frá 

láréttu plani. Sprungur vegna skeráraunar breiðast út eftir skástrengjum neðan við þrýstisvæði 

steypu, niður eftir togsvæði og mæta sprungum vegna beygju sem aftur á móti myndast neðst í 

togsvæði og ferðast upp að þrýstisvæði bitans. Brotmyndun í bitum eru háðar ýmsum þáttum 

svo sem járnahlutfalli, skerbendingu, stærð og styrkleika, fjarlægð milli þeirra og stærð 

þversniðsins. Einnig hefur staðsetning og form álags á bita áhrif. Brot í 45 gráður frá láréttu 

plani er brot sem almennt gerist í steinsteyptum bitum og er skerbrot í eina átt. Mynd 6-3 sýnir 

stefnu skersprungu myndrænt og það er ljóst að hægt er að auka styrkinn með skerbendingu. 

Skerbending í bitum er yfirleitt lögð með járnalykkjum sem eru beygðar úr bendistáli dæmi um 

slíka skerbendingu í bita má sjá á Mynd 6-4 (a). Sker á það til að valda 45 gráðu sprungum og 

skerlykkjurnar eru settar til taka við kraftinum þvert á sprunguna. Lykkjurnar gætu verið settar 

Mynd 6-2: Höfuðspennur ásamt spennubrautum óbrotins bita undir jafndreifðu álagi. 
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hallandi í 45 gráður í bitann en þó er það mun algengara að þær séu lóðréttar. Vinda í bita veldur 

spírallaga sprungumyndun. Lokaðar lykkjur eru settar til að koma í veg fyrir þessa 

sprungumyndun eins og sjá má á Mynd 6-4 (b). Einnig er þörf á langjárnum milli lykkja til að 

koma í veg fyrir vinduvægi. Hefðbundin langjárn í bitum er einnig hægt að nota sem 

skerbendingu en þá eru þau beygð upp þvert á sprungur eins og sést á Mynd 6-4 (c) (O´Brien 

og Dixon, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 6-4: Mismunandi skerbending í bitum (O´Brien og Dixon, 1995). 

Áseta táknuð með punktálagi 

Mynd 6-3: Skerbrot í bita. 
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6.2 Skerþol járnbentra bita samkvæmt Evrópustöðlum 

Brúin er byggð 1964 en þá var ekki byrjað að hanna eftir Evrópustöðlum. Þess vegna er fróðlegt 

að bera hönnun hennar við núverandi Evrópustaðla. Samkvæmt grein 6.2.1 í EN 1992-1-1 er 

heildar skerþol bita með skerbendingu gefið með jöfnu 6-1: 

                                                         𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑅𝑑.𝑐 + 𝑉𝑅𝑑.𝑠                                                       (6-1) 

Þar sem 𝑉𝑅𝑑.𝑐 er framlag steypu þversniðiðsins án skerbendingar og má gefa með jöfnu 6-2:                                           

                                   𝑉𝑅𝑑.𝑐 = [𝐶𝑟𝑑.𝑐 ∙ 𝑘(100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)
1

3 + 𝑘1 ∙ 𝜎𝑐𝑝] 𝑏𝑤𝑑                              (6-2) 

Hér er það togþol steypunnar sem er ráðandi fyrir styrkinn, 𝐶𝑟𝑑,𝑐 er stuðull sem tekur tillit til 

þess. Stuðullinn k tekur á hæð þversniðsins, járnhlutfall togjárna er 𝜌𝑙 í þverniðinu og með 

𝑘1 × 𝜎𝑐𝑝 er tekið tillit til normalspennu í þversniðinu. Ekki verður skerburðargeta án 

skerbendingar athuguð þar sem brúin yfir Steinavötn er með skerbendingu og reiknum því 

einungis styrk skerbendingar í handútreikningum. Í Eurocode 2 (EN 1992-1-1, 2004) er kynnt 

aðferð sem kallst aðferð breytilegs halla þrýstistafa (e. The Variable Strut Inclination Method). 

Samkvæmt grein 6.2.3(3) í EN 1992-1-1 ræðst skerstyrkur þversniðsins á tveimur jöfnum, 

annarsvegar 𝑉𝑅𝑑,𝑠 (6-3) sem athugar styrk lóðréttar skerbendingar og hinsvegar 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 (6-4) 

sem athugar skerstyrk sem ræðst af þrýstiþoli steypunnar.  

                                                  𝑉𝑅𝑑.𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∙ cot 𝛳                                               (6-3) 

                                      𝑉𝑅𝑑.𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑐𝑤 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑣1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙
1

𝑐𝑜𝑡𝛳+𝑡𝑎𝑛𝛳
                                    (6-4) 

Hér er 𝐴𝑠𝑤 er flatarmál lykkja, s er bil á milli lykka, z er lengd arms á milli miðju togsvæðis 

yfir í þrýstisvæði, 𝑓𝑦𝑤𝑑 er flotstyrkur lykkja og 𝜃 er mesti mögulegi halli þrýstistafs.  

                                                    𝛳 =
1

2
∙ 𝑠𝑖𝑛−1(

𝑉𝐸𝑑

0.5∙𝛼𝑐𝑤∙𝑏𝑤∙𝑧∙𝑣1∙𝑓𝑐𝑑
)                                         (6-5) 

Halli þrýstistafs þarf að vera innan eftirfarnandi marka í jöfnu 6-6: 

                                                        1 ≤ cot (𝜃) ≤ 2,5                                                         (6-6) 

Brúin er óuppspennt mannvirki svo 𝛼𝑐𝑤 = 1, 𝑏𝑤 er breidd kropps og 𝜈1 fundið með jöfnu 6-7: 

                                                         𝑣1 = 0,6(1 −
𝑓𝑐𝑘

250
)                                                        (6-7) 

Fyrir bita sem er með langjárnum beygðum í 45 gráðu halla upp í efri brún yfir undirstöðu má 

reikna með að þau taka skerkraft til sín og því leggjum við hann saman við styrk lóðréttar 

skerbendingar. Framlag langjárna sem beygð eru 45 gráður tekur lægra gildi þessara tveggja 

jafna samkvæmt grein 6.2.3(4) í EN 1992-1-1,  𝑉𝑅𝑑,𝑠45 (6-8) sem athugar styrk langjárna í skeri 
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og hinsvegar 𝑉𝑅𝑑,45.𝑚𝑎𝑥 (6-9) sem athugar styrk sem ræðst af þrýstiþoli steypunnar í 45 gráðu 

halla. 

                                  𝑉𝑅𝑑.𝑠.45 =
𝐴𝑠𝑤.45

𝑠
∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∙ (cot𝛳 + 𝑐𝑜𝑡𝛼) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼                              (6-8) 

                                      𝑉𝑅𝑑.45.𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑤 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑣1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙
cot 𝛳+cot 𝛼

1+𝑐𝑜𝑡2𝛳
                                 (6-9) 

Lægra gildi langjárna sem beygð eru 45 gráður er síðan lagt við lóðréttu skerjárnin:                                                                                            

                                                      𝑉𝑅𝑑.𝑠 = 𝑉𝑅𝑑.𝑠 + 𝑉𝑅𝑑.𝑠.45                                                   (6-10) 

Samkvæmt grein 6.2.2(5-6) EN 1992-1-1 þá er gerð krafa um að eftirfarandi skilyrði ríki fyrir 

skerbent þversnið.  

                                                                   𝑉𝐸𝑑 ≤  𝑉𝑅𝑑.𝑠                                                      (6-11) 

Og 

                                                                 𝑉𝐸𝑑 ≤  𝑉𝑅𝑑.𝑚𝑎𝑥                                                   (6-12) 

þar sem 𝑉𝐸𝑑 er skerkrafturinn sem verkar á þversniðið. Hönnunarálag sem táknað er með 𝑉𝐸𝑑 

er fyrir einn bita. Gera þarf ráð fyrir að bitarnir séu tveir og bæta við skerkrafti vegna 

eiginþyngdar(EN 1992-1-1, 2004). Til að áætla skerkraft þversniðsins þarf einnig að gera ráð 

fyrir að bitarnir séu tveir og leggja saman styrk skerbendingar í bitunum. Í Töflu 6-1 má finna 

helstu niðurstöður úr handútreikningum á skerþoli þversniðs brúar en sjálfa útreikningana má 

finna í Viðauka E. Engir öryggisstuðlar eru notaðir við útreikningana. Handútreikningar eru 

settir upp í Matchcad svo að framsetning þeirra sé skýr. Skerþol þversniðsins var reiknað  fyrir 

þrennskonar bil skerbendingar, þar sem bil skerbendingar er táknað með s. 

 

                                 Tafla 6-1: Niðurstöður handútreikninga á skerþoli þversnið. 

s [mm] Skerþol skerbendingar [kN] Skerþol steypunnar [kN] 

150 3455 2600 

200 2773 2600 

250 2363 2600 
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6.3 Tölvulíkan af skerprófi 

Til þess að líkja eftir skerprófinu sem var framkvæmt á brúnni yfir Steinavötn voru sett upp tvö 

mismunandi tölvulíkön af brúnni. Hugbúnaðarnir sem notaðir voru heita SAP2000 og 

OpenSees. Í þessum kafla verður farið yfir uppsetningu á reiknilíkönum, hugbúnaðinn sem var 

notaður og niðurstöður úr reiknilíkönunum. 

6.3.1 SAP2000 

SAP2000 er almennur hugbúnaður til mannvirkjagerðar sem er tilvalinn til greiningar og 

hönnunar hvers konar burðarkerfis. Hugbúnaðurinn er búinn til af CSI sem eru brautryðjendur 

í hugbúnaðartækjum fyrir byggingar- og jarðskjálftaverkfræði (Computer and Structures, 

2011). Tölvutækt reiknilíkan af brúnni yfir Steinavötn var búið til í SAP2000 sem byggist á 

einingaraðferðinni (e. Finite Element Method - FEM). Hugbúnaðurinn tekur ekki tillit til 

skerformbreytinga með beinum hætti. Undirstöður yfirbyggingar, það er endastöplar og 

millistöplar, voru skilgreindar sem liðtengdar undirstöður (Mynd 6-5). Ákveðið var að notast 

við bitaeiningar (e. frame elements) þar sem það er auðvelt í uppsetningu og þægilegt að vinna 

úr niðurstöðum. Tvö mismunandi þversnið voru notuð til þess að herma eftir brúardekkinu 

annarsvegar einingar á hafi og einingar yfir ásetum. Dekk brúarinnar skiptist í 74 fjölda eininga 

og 75 hnútpunkta. Nánar tiltekið voru endahöf mynduð með 6 hafeiningum, ásetur yfir 

millistöplum mynduð með 6 ásetueiningum við hvern millistöpul og haf milli stöpla skiptist í 8 

hafeiningar. Efnisgæði steypu var færð inn í tölvulíkan en hún var fengin með efnisrannsókn 

eins og sjá má í Kafla 5.1.1.  

Hermt var eftir skerprófi haustið 2019 með eftirfarandi forsendum: 

• Tvö þversnið voru tilgreind sem bitaeining með ákveðið heildarflatarmál. 

• Eiginþyngd tveggja mismunandi þversniða verkaði á brúnna. 

• Samanlagður kraftur tjakka var settur í tveggja metra fjarlægð frá undirstöðu 5. 

• Engir hlutstuðlar voru notaðir fyrir efniseiginleika þversniða og álag. 

• Notast var við steypustyrk, 𝑓𝑐𝑘 = 35 MPa  

Mynd 6-5: Tölvulíkan í SAP2000. 
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• Ekkert járn var tilgreint í SAP2000 tölvulíkani. 

Hér að neðan er úrdráttur úr þessum útreikningum með tölvulíkani samkvæmt álagsáætlun. 

Tafla 6-2 sýnir niðurstöður úr SAP2000 reiknilíkani. 

6.3.2 OpenSees 

OpenSees (e. Open System for earthquake engineering simulation) er opinn öllum án 

endurgjalds og er hann ætlaður til að greina áhrif jarðskjálfta á burðarvirki. Hugbúnaðurinn 

byggir á einingaraðferðinni (FEM). OpenSees er þróað af PEER (Pacific Earthquake 

Engineering Research Center) með höfuðstöðvar við Berkeley háskóla í Kaliforníu. OpenSees 

hugbúnaðurinn er skrifaður í C++ forritunarmálinu, við notkun þess þarf að búa til forskriftir á 

Tcl forritunarmálinu og það má setja upp í hvaða ritvinnsluforriti sem til boða stendur 

(OpenSees, 2012). Ritvinnsluforritið sem notað var í verkefninu heitir CypressEditor 2017.2. 

Hugbúnaðurinn býður upp á fjölda línulegra og ólínulegra burðareininga. Fjölbreytilegar 

lausnaraðferðir eru í boði fyrir mannvirki undir bæði varanlegu og hreyfanlegu álagi. 

Hugbúnaðurinn tekur ekki tillit til skerformbreytinga með beinum hætti. Eins og í öðrum 

reiknilíkönum sem styðjaðst við einingaraðferðina þarf að skilgreina víddir og frelsisgráður í 

upphafi. Einnig þarf að skilgreina hnútpunkta, randskilyrði og álag í hnútpunktum eftir því 

hvernig það snýr í hnitakerfinu. Hnútpunktar tengjast síðan saman með burðareiningum með 

efniseiginleika sem eru annað hvort línulegir eða ólínulegir. Hugbúnaðurinn er alls ekki 

sjónrænn en er þó þægilegur í notkun.  

 

 

Tafla 6-2: Niðurstöður færslu úr SAP2000 reiknilíkani samkvæmt álagsáætlun. 
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Hermt var eftir skerprófi haustið 2019 með eftirfarandi forsendum með OpenSees: 

• Til einföldunar var modelinu stillt upp sem einum járnabentum steyptum bita. 

• Kraftur frá einum tjakki var sett í tveggja metra fjarlægð frá undirstöðu 5. 

• Skerkrafti vegna eiginþyngdar þversniðsins var deilt i tvennt og lagt við kraftinn. 

• Engir hlutstuðlar voru notaðir fyrir efniseiginleika þversniða og álag. 

• Notast var við steypustyrk, 𝑓𝑐𝑘 = 35 MPa og stálstyrk, 𝑓𝑦𝑘 = 400 Mpa. 

Hér að neðan er úrdráttur úr þessum útreikningum með tölvulíkani samkvæmt álagsáætlun. 

Tafla 6-3 sýnir niðurstöður úr OpenSees reiknilíkani. 

 

 

 

 

 

Tafla 6-3: Niðurstöður færslu úr OpenSees reiknilíkani samkvæmt álagsáætlun. 
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7 Samanburður mældrar niðurstöðu og útreikninga 

Þessi kafli tekur saman samanburð á mældum niðurstöðum frá mælitækjum og útreiknuðum 

niðurstöðum. Tafla 7-1 sýnir samanburð á mældum færslum og útreiknuðum færslum við tjakka 

eða nánar tiltekið tveimur metrum frá millistöpli 5 eins og sjá má á Mynd 3-2. Ef við skoðum 

neðstu línuna í  leiðréttri færslu tjakka (Töflu 7-1) má sjá mikinn mun á færslu úr prófi nr. 9 

yfir í nr. 10, þessa formbreytingu  má rekja til þess að staurar sem rekknir voru niður í jörðu 

voru farnir að dragst upp úr jörðinni í lokin.  Upp úr Töflu 7-1 var teiknað graf sem sýnir 

samanburð á mældum færslum við tjakka og útreiknuðum færslum með reiknilíkönum (Mynd 

7-1). Einnig má sjá á sama grafi láréttar línur sem eru niðurstöður úr handútreikningum á 

skerþoli brúarinnar sem finna má í kafla 6.2. En sjálfa handútreikningana á skerþolinu má finna 

í Viðauka E.  

Tafla 7-1: Samanaburður mældrar færslu og útreiknaðri færslu við tjakka. 

S=150mm 

S=200mm 

S=250mm 

 

Mynd 7-1: Graf. Samanburður mældrar færslu og útreikninga við tjakka. 
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Tafla 7-2 sýnir samanburð á mældum færslum og útreiknuðum færslum á miðju hafi eða 

nánar tiltekið mitt á milli stöpla nr. 4 og 5 eins og sjá má á Mynd 3-2.  

Upp úr Töflu 7-2 var teiknað graf sem sýnir samanburð á mældum færslum á miðju hafi og 

útreiknuðum færslum úr reiknilíkönum (Mynd 7-2). Einnig má sjá á sama grafi láréttar línur 

sem eru niðurstöður úr handútreikningum á skerþoli brúarinnar sem finna má í kafla 6.2. En 

sjálfa handútreikningana á skerþolinu má finna í Viðauka E.  

Eins og sjá má er reiknuð færsla samkvæmt SAP2000 við tjakka og á miðju hafi nokkuð línuleg 

sökum þess að ekkert járn er tilgreint í því reiknilíkani. Aftur á móti er OpenSees reiknilíkanið 

ólínulegt og eltir mælda formbreytingu brúarinnar nokkuð vel upp fyrir fjaðursvið þversniðsins 

en nær ekki að elta formbreytinguna þegar ofar dregur. Ef við skoðum reiknað skerþol 

skerbendingar er ekkert langt í að járnin fari í flot en það náðist því miður ekki. Ef hegðun 

steinsteypu sem er járnabundin er skoðuð á Mynd 6-1 og henni líkt við grafið á Mynd 7-1 og 

Mynd 7-2 má áætla að við séum rétt að skríða inn á plastískt svið brúar þversniðsins. En sökum 

Tafla 7-2: Samanaburður mældrar færslu og útreiknaðri færslu á miðju hafi. 

S=150m

S=200m

S=250m

Mynd 7-2: Graf. Samanburður á mældrar niðurstöðu og útreikninga á miðju hafi. 
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þess að hvorugur hugbúnaðanna tekur tillit til skerformbreytinga með beinum hætti og 

óvissa hversu mikla formbreytingu stálramminn varð fyrir í raun og veru annari en í stálbitanum 

sjálfum, er erfitt að áætla ástæðu fyrir skekkju á mældum niðurstöðum og útreiknuðum. 
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8 Niðurstöður  

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast betri skilning á burðargetu steyptra brúa í 

brotmarkástandi og bera það saman við reikningslega getu. Brú sem valin var til rannsóknar var 

brú yfir Steinavötn í Suðursveit en hún varð fyrir tjóni í flóðum 2017.  Prófið gekk út á að 

framkalla skerbrot í yfirbyggingu brúarinnar sem skemmdist. Álagspróf voru framkvæmd í 

september þar sem undirritaður var viðstaddur rannsóknina og tók þátt í allri uppsetningu 

mælitækja, tók saman helstu niðurstöður álagsprófsins, framkvæmdi efnispróf á stáli og steypu 

brúarinnar og setti saman tvö reiknilíkön af brúnni.  

Eftirfarandi niðurstöður fengust: 

Niðurstöður rannsóknar og útreikninga  sýna fram á að skerþol skerbendingar í yfirbyggingu 

brúarinnar var meiri en tókst að koma á hana með lóðréttum krafti. Áður en skerpróf var 

framkvæmt var gert ráð fyrir að brúin myndi gefa sig við minna álag. 

Niðurstöður efnisrannsóknar sem gerð var á steypu og stáli brúarinnar benda til þess að 

styrkur efnanna var meiri en gert var ráð fyrir. Almennt er gert ráð fyrir að styrkur steypu sé 

u.þ.b. 20-25 MPa í gömlum brúm þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar. Í þessari rannsókn 

mældist styrkur steypunnar um 35 MPa. Flotstyrkur stálsins í brúnni mældist um 400 MPa og 

er það í samræmi við KS 40 stál sem var framleitt á þessum tíma. En ástæðan fyrir því er 

sennilega sú að upplýsingar um hönnunarstyrk var ábótavant og gögn sem liggja fyrir um 

burðarmat mætti aðlaga betur að íslenskum aðstæðum og efniseiginleikum.   

Á lokastigi rannsóknarinnar voru sett upp tvö einföld reiknilíkön í SAP2000 og í OpenSees. 

Með þessum hugbúnuðum sem byggja báðir á klassískri bitafræði má ná ágætis árangri við 

hermun bita þar sem beygja er ráðandi hegðun. Á ólínulegu sviði virðast skerformbreytingar 

geta orðið miklar. Ljóst er að bitaeiningar sem taka ekki tillit til ólínulegrar skerhegðunar geta 

gefið niðurstöður sem falla langt frá mældum niðurstöðum. Þó svo að forsendur um efnisgæði 

og kraft séu réttar og án öryggisstuðla. Skilningurinn á því hvers vegna öryggisstuðlar eru 

notaðir í útreikningum við hönnun mannvirkja er mun skýrari eftir úrvinnslu verkefnisins. 

Skerformbreyting í bitum þarf að rannsaka betur svo hægt sé að búa til betri reiknilíkön. Með 

nákvæmara reiknilíkani og meiri tíma væri hægt að greina skerformbreytingu brúarinnar mun 

betur. Einnig liggja fyrir mikið af mælinum frá OSMOS Group sem voru búnir að koma fyrir 

mikið af mælibúnaði á brúnni. Það er því ljóst að mikil vinna er eftir við úrvinnslu þeirra gagna 

og vonandi nýtast niðurstöður úr þessu verkefni til frekari rannsókna. 
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VIÐAUKI A – Teikningasett Vegagerðarinnar 
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VIÐAUKI B – Teikningar af stálramma 
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VIÐAUKI C – Myndir úr ástandsskoðun 

 

11:58:29 Próf nr.4 1400kN 

11:45:05 Próf nr.2 1000kN 

11:50:08 Próf nr.3 1200kN 
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12:11:47 Próf nr.5 1600kN 

12:22:01 Próf nr.6 1800kN 

12:39:58 Próf nr.7 2000kN 



 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

12:52:18 Próf nr.8 2200kN 

13:07:01 Próf nr.9 2400kN 

13:21:29 Próf nr.10 2600kN 
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VIÐAUKI D – Formbreyting stálbita  
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VIÐAUKI E – Handútreikningar á skerþoli 
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