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Efnisyfirlit (námskeiðs) 

1.   Steypa 
2.   Steypustyrktarstál 
3.   Lágmarksbending 
4.   Steypuhulur 
5.  Innbyrðis járnabil 
6.   Festulengdir 
7.   Skeytilengdir 

8. Skerburðargeta 
9. Gegnumbrot 
10. Togstífni og sprunguvíddir 
11. Formbreytingar með togstífni 
12. Bitasúlur 
13. Steypuskil 

14. Tilraunir við HÍ: Bitar með vægisálagi; Bitar með skerálagi; Bitar 
með breytilegu álagi;Tvíberandi plötur með stökum krafti 

15. Skerveggir 

Steypustyrktarjárn 

Breytingar á milli staðla 

•  ÍST EN 1992-1-1:2004 = EC2 
•  Eldri útgáfa: FS ENV 1992-1-1:1991= ENV2 

•  Í EC2 eru fótnótur f. álag og burðargetu: 
  Álag: NEd, MEd, VEd... (Effect of action) 
  Burðargeta: NRd, MRd, VRd... (Resistance) 
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1. Steypa 

Nýtt 
fck 

Ecm 

εcu 

Tafla 3.1 Ýmis gildi og jöfnur 

•  Hönnunargildi þrýstistyrks, jafna (3.15): 

•   αcc er nýr stuðull. Tekur tillit til áhrifa langtímahegðunar á steypustyrk. 
•  Á bilinu 0,8-1,0, mælt er með 1,0. 
•  EC2 kafli 3.1.2(4): Ef steypustyrkur er fundinn fyrir steypu eldri en 28d á 

að nota lægra gildi, mælt er með 0,85. 
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Kassalaga spennudreifing 

Óbreytt 
Nýtt 

Var α = 0,85 í ENV2 
Nýtt 

Skrið í steypu EC2 3.1.4 

Ný og ítarlegri aðferð. 

Jöfnur eru í viðauka B í EC2. 
Gildir sem fyrr fyrir langtímaspennur upp að 0,45fck (EC2, 7.2(3)). 
Annars þarf að nota ólínulegan skriðstuðul, (EC2, 3.1.4(4)). Nýtt. 
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Skriðstuðlar skv. ENV2 og EC2 

Innandyra  RH=50%  &  t0=28d 
h0 ENV2 EC2 – C25 EC2 – C50 

150 2,5 2,8 1,6 
600 2,0 2,3 1,4 

Utandyra  RH=80%  &  t0=28d 
h0 ENV2 EC2 – C25 EC2 – C50 

150 1,7 2,0 1,2 
600 1,5 1,8 1,1 

Rýrnun í steypu, EC2 3.1.4 

•  Ný og ítarlegri aðferð. 
•  EC2 skiptir rýrnunni upp í tvo liði, jafna (3.8): 

  Þurrkrýrnun 1) + plastísk rýrnun 2) 

1) Hæg uppgufun umframvatns, myndar jafnvægi við umhverfið. 
2) Hröð uppgufun vatns á fyrstu dögum eftir niðurlögn.   

Innandyra  RH=50% 
h0 ENV2 EC2 – C20 EC2 – C40 

150 0,60 0,52 0,46 
600 0,50 0,40 0,37 
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2. Steypustyrktarstál– EC2 3.2 

•  fyk = f0,2k=flotstyrkur (5%), ftk=brotstyrkur (5%), 
εuk=brotstreita, þ.e. streita við hæstu spennu. 

•  Viðauki C: 

•  Skv. ÍST-16:2006 á almennt að nota stál í flokki C í 
byggingum á jarðskjálftasvæðum og 
undantekningarlaust í orkueyðandi byggingarhluta. 
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DIC-myndgreiningaraðferð 
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3. Lágmarksbending 

•  Bitar og plötur undir beygjuáraun, jafna (9.1): 

As.min = 0.26 
fctm 

fyk 

b d      þó ekki minna en     0.0013 b d 

•  Ný jafna, en jafnan í ENV2 var óháð steypustyrk. 
EC2 gefur lægra As.min fyrir veikari steypu og 
hærra As.min fyrir sterkari steypu. 
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EC2:   Sl.max  = 0,75d 
ENV2:   Sl.max  = min(0,8d / 300mm) 

   = min(0,6d / 300mm) 
   = min(0,3d / 200mm) 

 

Háð hlutf. 
álags og 
burðargetu 

•  Lykkjubil í langáttina: 
Minni kröfur 

•  Lágmarks lykkjubending í bitum, kafli 9.2.2: 

ρw.min 
C20 C30 C40 C50 

EC2 0,00072 0,00088 0,0010 0,0011 

ENV2 0,0007 0,0011 0,0013 0,0013 

fywk=500 MPa 

Minni kröfur 

•  Lágmarksbending í súlum, kafli 9.5.2: 

Minni kröfur 

•  Lágmarkslykkjubil í súlum, kafli 9.5.3: 

lykkjubil  ≤  min ( 20*φlangjárn    /    b (b<h)   /    400mm ) 

ENV2:  min ( 12*φlangjárn    /    b (b<h)   /    300mm ) 

Minni kröfur 
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•  Lágmarksbending í veggjum, kafli 9.6: 
Lóðrétt járn: 

As.min = 0,002 Ac   ENV2: 0,004 Ac 

bil ≤ min( 3b / 400mm )  ENV2: min(2b / 300mm) 

Lárétt járn: 

As.min = max (25% af lóðr.járnum  /  0,001 Ac ) 
  ENV2: 50% af lóðr. járnum 

bil  ≤  400mm   ENV2: 300mm 

Minni kröfur 

Minni kröfur 

4. Steypuhulur, kafli 4.4.1 

cnom = cmin + Δcdev   Jafna (4.1) 

•  cmin = cmin.b / cmin.dur / 10mm / Brunakröfur(ÍST EN 
1992-1-2) / Stærsta steinastærð steypu – VANTAR 

•  cmin.dur ákvarðast skv. viðeigandi áreitisflokki, oft fleiri en 
einn flokkur (tafla 4.1): 

  X0 = Engin hætta á tæringu (t.d. innandyra) 
  XC = Tæring v. kolsýringar (Carbonation)   1) 

  XD = Tæring v. klóríða (sundlaugar, bílag.) 1) 
  XS = Tæring v. klóríða úr sjó 1) 
  XF = Frostþíðuáraun 2) 
  XA = Efnaáraun 2) 

1)   Ryðmyndun 
2)   Skemmdir á steypu 
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Tafla 4.1 í EC2 og tafla 1 í ÍST EN 206-1 
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50 
ár 

S4 ýmist hækkar eða lækkar eftir völdum líftíma, steypustyrk, gerð 
byggingarhluta og gæðaeftirlits við steypuframleiðslu (tafla 4.3). 

Í viðauka E er gefinn viðeigandi steypustyrkur f. valinn áreitisflokk.  
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•   Δcdev er skekkja (deviation). 
•  EC2 mælir með 10mm.  
•  Framkvæmdarstaðallinn ÍST EN 13670 skilgreinir 

skekkjurnar frekar. 
  

6. Festulengdir, kafli 8.4 

Hönnunarfestulengd (design anchorage length), jafna (8.4), 
breytt jafna frá ENV2, fleiri stuðlar: 

α1 – α5 eru lækkunarstuðlar í töflu 8.2:  
α1 = Lögun járna (bein, beygð) (αa í ENV2) 
α2 = Steypuhula 
α3 = Þverjárn 
α4 = Soðin þverjárn (var í texta) 
α5 = Þverspenna (klemmvirkni) (var í texta) 

 (eingöngu f. beinar undirstöður) 



14 

7. Skeytilengdir, kafli 8.7 

Hönnunarskeytilengd (design lap length), jafna (8.10): 

α1 – α3 og α5 eru lækkunarstuðlar í töflu 8.2. 

α6 er hækkunarstuðull, sem hefur lækkað samanborið 
við α1 í ENV2: 

8. Skerburðargeta, kafli 6.2 

•  VRd,c =  Skerburðargeta án skerbendingar 
•  VRd,s =  Skerburðargeta með skerbendingu 
•  VRd,max =  Hámarksskerburðargeta, sem er brot  

   skáþrýstistrengja 

•  Nýjar jöfnur fyrir skerburðargetu án skerb. (6.2a+b) og (6.3):  

Gefur lægri skerburðargetu en ENV2 
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•  Skerbent þversnið:  
•  “Standard Method” er EKKI í EC2, eingöngu 

grindarlíkanið “Truss Model”. 

•  Skerkrafturinn er eingöngu borinn af lykkjunum, steypan 
tekur engan þátt. 

•  Mörkin fyrir cotθ hafa breyst (voru 0,4-2,5): 
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9. Gegnumbrot, kafli 6.4 

•  Gegnumbrotsburðargetan er ákveðin í lóðréttu sniði í 
fjarlægðinni 2d frá álagsfletinum/súlunni (1,5d í ENV2), 
en einnig upp við álagsflötinn/súluna (nýtt). 

•  Gegnumbrotsburðargetan, kafli 6.4.3: 
•  VRd,c =  Gegnumbrotsburðargeta í krítíska  

   ummálinu, u1, án skerbendingar 
•  VRd,cs =  Gegnumbrotsburðargeta í krítíska  

   ummálinu, u1, með skerbendingu.  
 VRd,max =  Hámarksgegnumbrotsburðargeta, sem 
   er brot skáþrýstistrengja upp við  
   súluna/álagsflötinn, u0. 
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•  Með skerbendingu: 

•  Í EC2 er ekkert þak á vRd,cs eins og í ENV2 
(hægt að ná hærri burðargetu). 

•  Í staðinn þarf að athuga burðargetu 
skáþrýstistrengjanna, VRd,max.  

Bitapróf – Breytilegt álag 
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Skerveggir (Shear walls) 

University of Washington,  

Seattle 
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•  Niðurstaða hópsins að loknum tilraunum á 
grönnum veggjum: 
  Leggja til að hegðunarstuðlar verði 

 lækkaðir. 
 
•  Kubbslegir veggir?   


