
BT BYG1003   TRÉ- OG STÁLVIRKI I     6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:  Álag, öryggi og tölvustudd hönnun (BT BUR3013) – kennt samtímis, Stöðu- 

og burðarþolsfræði (BT BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014) 
Skipulag: Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. Trévirki kennt samfellt í 6 vikur og 

stálvirki í 6 vikur.  
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 þekki: 

• Forsendur þolhönnunar timbur- og stálvirkja, álagsfléttur og öryggisstuðla. 

• Eiginleika timburs, styrkflokka, áhrif raka og áhrif af varanleika álags. 

• Helstu timburafurðir svo sem heiltré, límtré, krossvið, LVL-bita, spónaplötur o.fl. 

• Og geti hannað helstu gerðir tenginga fyrir timburvirki, negldar, skrúfaðar, boltaðar, límdar o.fl. 

• Endingu og viðarvörn timburs. 

• Forsendur þolhönnunar stálvirkja, álagsfléttur og öryggisstuðla. 
 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Hannað í notmarkaástandi m.t.t. formbreytinga og titrings. 

• Hannað í brotmarkaástandi m.t.t. styrks og stöðugleika, þekki hliðarkiknun og súlukiknun. 

• Hannað beina bita, súlur og kraftsperrur. 

• Hannað stífingar timburhúsa. 

• Hannað stálvirki í notmarkaástandi m.t.t. formbreytinga. 

• Hannað stálvirki í brotmarkaástandi m.t.t. styrks og stöðugleika, þekki hliðarkiknun og súlukiknun. 

• Hannað málmsuður og boltatengingar. 
 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Hanna burðareiningar úr stáli og timbri í notmarkaástandi m.t.t. formbreytinga og titrings. 

• Hanna burðareiningar úr stáli og timbri í brotmarkaástandi m.t.t. styrks og stöðugleika. 
 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð er áhersla á að nemandi geti þekkt og skilið hönnunarferli mannvirkja og 

hönnunarviðmið. Geti hannað einföld bita og súluvirki úr timbri og stáli og tengingar. Fjallað verður um 
forsendur hönnunar, Evrópustaðla og byggingarreglugerð, hönnunaraðferðir og útreikninga. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Structural Design of Steelwork, Lawrence Martin og John Purkiss.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
 


