
BT SST2013   STEINSTEYPUVIRKI II     6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:  Steinsteypuvirki I (BT SST1013), Álag, öryggi og tölvustudd hönnun (BT 

BUR3013), Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), Burðarþolsfræði (BT 
BUR2014). 

Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 tímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Kunni skil á því hvernig strimlaðaferðin er notuð til að reikna út sniðkrafta í steinsteyptum tvívíðum 
loftaplötum. 

• Kunni skil á því hvernig brotlínuaðferðir eru notaðar til að reikna einfaldar steinsteyptar plötur. 
• Kunni að setja upp smástykkjalíkan af loftaplötu og veggskífum og greina þau með línulegum aðferðum. 
• Þekki hvernig á að reikna í not- og brotmarkaástandi samkvæmt Eurocode 2. 
• Skilji útreikninga fyrir gegnumbroti við súlur. Þekki hönnun á for-og eftirspenntum burðarvirkjum.  
• Þekki reikninga á spennutöpum í köplum vegna núningsmótstöðu, lástaps, formbreytinga á fjaðursviði, 

rýrnunar og skriðs í steypu og slökunar í köplum. 
• Þekki jarðskjálftahönnun steinsteyptra virkja. 

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Reiknað einvíðar og tvívíðar steyptar plötur með strimlaaðferð og/eða brotlínuaðferð. 
• Sett upp smástykkjalíkan af loftaplötu og skífu og greint með línulegum aðferðum. 
• Hannað steypta stiga, undirstöður og stoðveggi.  
• Hannað lóðréttar burðareiningar með og án kiknunaráhrifa. 
 

Hæfni: Að nemandi: 
• Geti útbúið og lagt fram hönnunargögn þ.m.t vinnuteikningar af steinsteyptu mannvirki. 

 
Lýsing: Farið verður í greiningu á tvívíðum steinsteyptum loftaplötum með og án súlna. Lögð er áhersla á að 

útbúa hönnunargögn og vinnuteikningar. Fjallað verður um mismunandi steinsteyptar burðareiningar, 
svo sem undirstöður, súlur, veggi, skífur og stiga. Kynntir verða reikningar á uppspenntum mannvirkjum 
þá bæði forspennt og eftirspennt. Jafnframt verður kynnt jarðskjálftahönnun steinsteyptra mannvirkja. 

 
Lesefni: Bill Mosley, John Bungey & Ray Hulse, Reinforced Concrete Design.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar og verkefnavinna. Nemendur vinna 4 hönnunarverkefni. Ein 
verkleg æfing.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 

 


