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ÁGRIP 

 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að skoða áhrif mismunandi tegunda fylliefna á 

skammtímaformbreytingar án stöðufræðilegs álags í sementsbundnum gólfílögnum við 

raunverulegar aðstæður.  

Hrærðar voru fimm steypublöndur með mismunandi fylliefnum, og notað sérstakt 

mælitæki til þess að mæla formbreytingar í þeim, yfir fjórtán daga tímabil, frá því að steypan 

er fersk, og því er ekki um staðlaða mæliaðferð að ræða. Einnig voru áhrif fylliefna á 

vinnanleika steypunnar könnuð. Þá voru fyrrnefnd atriði borin saman innbyrðis, svo meta 

mætti hvaða tegund fylliefna væri best til þess fallin að nota í gólfílögnum innanhúss.  

Niðurstöður mælinga sýndu að mismunandi gerðir fylliefna hafa töluverð áhrif á 

formbreytingar og vinnanleika steypu. Steypan með Björgunarsandinum rýrnaði meira heldur 

en allar hinar blöndurnar, en steypan með Vatnsskarðssandinum rýrnaði minnst. Reynt var 

síðan að útskýra mögulegar ástæður mismunandi áhrifa fylliefnanna.  

 Útreikningar á rýrnun samkvæmt Eurocode 2 eru að gefa töluvert lægri niðurstöður 

heldur en DIN 4227, en hvorugir þessara staðla taka mið af tegund eða magns fylliefna í 

steypu og því þarf að taka þá með fyrirvara í hönnun. DIN 4227 er hins vegar að gefa nokkuð 

svipaða niðurstöðu og flestar mælinga, nema mælingar með Björgunarsandinum. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis is to examine the effect of different aggregates on short-term 

form changes without statically-equivalent loads in cement binded floor screeds under actual 

circumstances. 

Five mixes of concrete were made, each of which with different aggregates. A special 

measuring equipment was used to determine the form changes over the period of 14 days. 

Due to this setup, the measuring method can not be considered as standardized one. The 

effect of each aggregate on the concrete´s workability was also examined. The above 

mentioned aspects were internally compared, for an attempt to evaluate which type of 

aggregates is best suited for the use of indoor floor screeds. 

The measurements conclusion is that different types of aggregates have considerable 

effect on form changes and workability of concrete. The concrete mix made with the Björgun 

aggregate shrinks more than the other mixes, however the concrete mix with the Vatnsskarð 

aggregate is shrinking least. In this thesis an attempt is made to explain the reasons for the 

aforementioned different effect of the aggregates. 

Calculations on the shrinkage according to the Eurocode 2 standard presented lower 

outcome than the DIN 4227 standard, however neither of these standards take type or 

quantity of aggregates into account, and should therefore be used provisionally in any design 

process. The DIN 4227 standard ultimately presented similar outcome to most of the 

measurements, except the measurements with the Björgun aggregate. 
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1 Inngangur 

 

Á árum áður var talið að fylliefni í steinsteypu þjónuðu einungis þeim tilgangi að spara 

sement og litið var á þau sem ódýra fyllingu til rúmmálsaukningar sementsefjunnar [1:1]. Nú 

til dags hefur þekking manna á steinsteypu hins vegar aukist til muna, og er óhætt að segja að 

fylliefni gegni stóru hlutverki við hönnun steypu. 

Algengt er að innanhúss sé notast við sementsbundið gólfílagnarefni sem lokaáferð 

undir gólfefni. Alltof algengt er að í slíkum ílögnum komi sprunguvandamál snemma fram 

sem rekja má til formbreytinga steypunnar, og má þar að hluta til kenna um ófullnægjandi 

aðhlúun steypunnar fyrstu klukkustundirnar og dagana eftir niðurlögn. Því eru formbreytingar 

mikilvægur þáttur sem gera þarf ráð fyrir í sprunguhönnun gólfílagna.  

Tilgangurinn með þessu  verkefni er fyrst og fremst að reyna að auka við þá vitneskju 

sem fyrir er um formbreytingar í steypu og verða hér sérstaklega teknar fyrir formbreytingar í 

sementsbundnum gólfílögnum innanhúss. Til þess var notað sérstakt mælitæki sem mælir 

formbreytingar steypunnar allt frá því að hún er fersk. Tekið skal sérstaklega fram að hér er 

ekki um að ræða staðlaða aðferð heldur var reynt að líkja eftir raunverulegum aðstæðum. 

  

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að: 

1. Skoða hvaða áhrif mismunandi gerðir fylliefna hafa á skammtímaformbreytingar án 

stöðufræðilegs álags í sementsbundnum gólfílögnum við raunverulegar aðstæður. 

2. Athuga hvaða áhrif fylliefnin hafa á vinnanleika steypunnar. 

3. Bera saman þessi tvö atriði og sjá hvaða tegund fylliefna sem skoðuð voru er best til 

þess fallin að nota í gólfílögn innanhúss.  

4. Skoða hvort niðurstöður mælinga séu að gefa svipaða niðurstöðu og staðlaðir 

útreikningar og meta þannig hvort taka megi mark á slíkum útreikningum við hönnun. 

 

Fjallað verður í kafla 2 um helstu gerðir formbreytinga án stöðufræðilegs álags sem 

geta átt sér stað í steypu og áhrif fylliefna á þær. Í kafla 3 verður farið yfir helstu 

hönnunarforsendur og þær reikniaðferðir sem notaðar voru við uppskriftir steypublandna. Í 4. 

kafla verður sérstaklega vikið að framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður mælinga 

kynntar í kafla 5. Farið verður síðan yfir innbyrðis tengsl mælinga í kafla 6. Kafli 7 fjallar 

stuttlega um reikniaðferðir sem nota má til þess að áætla rýrnun í steypu. Í kafla 8 verður 

fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við fræðin í kafla 2.  
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2 Formbreytingar í steypu 

 

2.1 Almennt 

Skipta má formbreytingum í steypu í tvo flokka. Annars vegar eru það formbreytingar sem 

verða í steypunni án utanaðkomandi stöðufræðilegs álags, og hins vegar þær sem verða vegna 

stöðufræðilegs álags. Hér verða eingöngu skoðaðar formbreytinga án stöðufræðilegs álags. 

Formbreytingum í steypu án stöðufræðilegs álags má skipta niður í nokkra undirflokka eftir 

aldri og eðli þeirra. Þeir flokkar sem fjallað verður um hér eru plastísk rýrnun, þurrkrýrnun, 

hvörfunarrýrnun, koltvísíringsrýrnun, sjálfútþornunarrýrnun, þrútnun og verping [2:10]. Áður 

en fjallað verður um þau áhrif sem fylliefnin kunna að hafa á formbreytingar í steypu er 

nauðsynlegt að fjalla stuttlega ofangreindar formbreytingar. 

 

2.2 Mismunandi gerðir formbreytinga 

2.2.1 Plastísk rýrnun 

Þegar fersk steypa er byrjuð að storkna en hefur ekki náð neinum umtalsverðum styrk er talað 

um að hún sé plastísk. Plastísk rýrnun á sér stað á þessu tímabili steypunnar. Slík rýrnun á sér 

stað vegna þess að vatn hvarfast við sement og gufar upp frá yfirborði steypunnar. 

Sementsefjan minnkar að rúmmáli sem nemur einu prósenti af heildarrúmmáli þurrs sements 

vegna hvörfunar vatns við sement [3:233]. Aðaláhrifaþátturinn er hins vegar uppgufun vatns 

frá yfirborði steypunnar. Við þetta verður rúmmálsminnkun sem veldur því að steypan rýrnar. 

Vatn getur einnig tapast úr steypunni með hárpípukröftum frá þurri steypu eða jarðvegi undir 

nýju steypunni.  Plastísk rýrnun og áhættan á sprungum sökum hennar eru því mjög háð v/s-

tölunni og magni sementsefjunnar, vegna þess að með hækkaðri v/s-tölu eykst rúmmál 

hárpípna í steypunni. Þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á plastíska rýrnun eru rakastig 

umhverfis, vindur og hitastig umhverfis. Ástæðan er sú að þessir þættir hafa allir mikil áhrif á 

uppgufun vatns. Ef rakastig umhverfisins er ómettað (RH<95%) getur vatn gufað upp frá 

yfirborði steypunnar. Mikill vindur og hiti hafa líka mikil áhrif á uppgufun vatns og því 

skiptir eftirmeðhöndlun steypunnar miklu máli [4:240]. Þess ber þó að geta að uppgufun á 

vatni eykst ef hitinn í steypunni er miklu hærri en umhverfishitinn og við slíkar aðstæður 

getur plastísk rýrnun átt sér stað þrátt fyrir að umhverfisrakinn sé hár [5:424]. 
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Í raun eru það sprungurnar sem koma vegna rýrnunar sem skipta mestu máli. Ef 

uppgufun vatns af yfirborði ferskrar steypu verður meiri en 1,0 kg/(m
2
klst) sökum 

áðurnefndra veðrunaráhrifa er mikil hætta á því að míkrósprungur myndist á yfirborði 

steypunnar. Mynd 2-1 lýsir vel þessu sambandi. 

 

Mynd 2-1: Áhrif veðrunar og umhverfisþátta á uppgufun vatns á yfirborði 

steypunnar. 

 

Það sem veldur sprungunum er þegar togspennurnar í steypunni (σt) verða hærri en togstyrkur 

steypunnar (ft) því eins og áður sagði er steypan ekki búin að mynda raunverulegan styrk 

þegar hún er í plastísku ástandi: 

      

 

Ýmsar leiðir má fara til þess að forðast míkrósprungur og sprungur vegna plastískrar rýrnunar 

í plötum og gólfum. Þessar leiðir miða að því að koma í veg fyrir að skilyrðin sem nefnd voru 

að framan verði til staðar. Eftir niðurlögn steypu er mikilvægt að hlúa vel að henni strax og 

koma þannig í veg fyrir uppgufun vatns á yfirborði steypunnar. Þetta má gera með því að 

breiða plast yfir steypuna eða nota sérstaka steypuþekju. Með þessu móti helst rakastigið í 
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loftinu hátt og vindálag verður minna, sem dregur úr uppgufun vatns. Skilyrðin tvö hér að 

neðan eru þá uppfyllt: 

   

               
      

       
 

 

      

 

Einnig má auka togþol steypunnar með sérstökum míkró-trefjum og minnka þannig líkurnar á 

sprungumyndun. Í slíku tilfelli á plastísk rýrnun sér stað en vegna styrkingar sementsefjunnar 

með trefjunum má draga úr sprungumyndun [4:241–243].  

Mynd 2-2 sýnir sambandið milli sementsmagns og plastískrar rýrnunar. Eins og 

myndin sýnir dregur úr plastískri rýrnun fyrstu 24 klukkustundirnar samhliða aukins 

fylliefnamagns [3:234].   

  

 

 

 

  

 

Mynd 2-2: Rýrnun sementsefju, múrs og steypu 
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2.2.2 Þurrkrýrnun og þrútnun 

Þegar hlutfallsrakastigið í umhverfinu er lægra en í steypunni sjálfri þornar steypan út og vatn 

fer úr háræðum hennar. Þetta orsakar undirþrýsting í pórum steypunnar sem veldur því að 

hún leitast við að dragast saman og rýrnar. Þessi tegund rýrnunar er oftast nefnd þurrkrýrnun. 

Þurrkrýrnun á sér stað eftir storknunartímabilið og er mest fyrstu dagana eftir niðurlögn en 

minnkar eftir því sem steypan verður eldri. Hluti þessarar formbreytingar getur þó gengið til 

baka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-3 sýnir að steypa, sem hefur þornað við gefinn hlutfallsraka og sett í vatn (eða stað 

þar sem hlutfallsrakinn er hærri en í steypunni), þennst út vegna vatnsupptöku 

sementsefjunnar. Þessar rakahreyfingar ná þó ekki að leiðrétta alla rýrnunina sem orðið hefur 

þrátt fyrir að steypan sé geymd mjög lengi í vatni. Búast má við að sú rýrnun sem gangi til 

baka sökum þessara rakahreyfinga sé um 40-70% af þurrkrýrnuninni, en er hins vegar háð 

aldri steypunnar áður en hún verður fyrir þurrki. Ef eftirmeðhöndlun steypu er góð, og 

steypan hefur náð fullri hvörfun áður en hún verður berskjölduð fyrir þurrki, verða þær 

rakahreyfingar sem geta leiðrétt rýrnunina í stærra hlutfalli við þurrkrýrnunina heldur en kom 

fram hérna áðan. 

 

 

 

 

Mynd 2-3: Rakahreyfingar í steypu. Steypan er látin þorna frá tímanum t0 til t 

en er eftir það bleytt. 
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Mynd 2-4 sýnir hegðunarmynstur steypunnar þegar hún er látin þorna og bleytt til skiptis með 

reglulegu millibili. Formbreyting steypunnar, hvort sem um er að ræða þrútnun eða rýrnun, 

veltur á því hversu lengi hún er þurr eða blaut. Einnig hefur hlutfallsraki mikil áhrif, en eftir 

því sem hann er hærri verður rýrnunin minni. Samsetning steypunnar skiptir líka máli. Steypa 

með létt fylliefni s.s. vikursteypa rýrnar meira en steypa með venjulegum fylliefnum vegna 

þess að í henni eru meiri rakahreyfingar. Hvörfunargráðan skiptir líka miklu máli en eftir því 

sem hún er hærri verður rýrnunin minni [3:235]. 

2.2.3 Verping 

Eins og áður hefur komið fram er einn aðal 

áhrifaþáttur rýrnunar uppgufun vatns frá 

yfirborði steypunnar. Við það þornar 

steypan út og vatn fer úr háræðum hennar 

sem veldur undirþrýstingi í pórum 

steypunnar og hún rýrnar. Þar sem 

þurrkferlið byrjar frá yfirborði steypunnar í 

hefðbundnum gólfílögnum er það 

yfirborðið sem rýrnar fyrst, sem getur leitt til þess að steypan byrjar að verpast (sjá mynd 2-5) 

[5:438]. Því má draga þá ályktun að verping og rýrnun séu formbreytingar sem háðar eru 

hvor annarri.   

 

Mynd 2-4: Rakahreyfingar í steypu.  Steypan er látin þorna frá tímanum t0 til t 

en er eftir það bleytt og þurrkuð til skiptis. 

 

 
 

Mynd 2-5: Verping í gólfílögn [6] 
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2.2.4 Hvörfunarrýrnun 

Þegar vatn og sement hvarfast myndast svokallað CSH-gel. Þessi hvörfunarafurð tekur ekki 

eins mikið rúmmál eins og vatn og sement í upphafi, sem veldur rýrnun í sementsefjunni. 

Rýrnunin nefnist hvörfunarrýrnun og á sér stað allan tíman þegar vatn og sement hvarfast. 

Hún er mest í byrjun þegar hvörfunin er meiri, en fer svo dvínandi eftir því sem meira 

hvarfast af sementi. Hvörfunarrýrnunin er jöfn yfir þversniðið, ólíkt öðrum gerðum rýrnunar 

þar sem rýrnunin byrjar frá yfirborði steypunnar eða þar sem útþornunin er mest. Á þessa 

rýrnun er ekki hægt að hafa áhrif á með ytri aðstæðum og verður því að gera ráð fyrir henni í 

hönnun [2:11]. 

2.2.5 Sjálfútþornunarrýrnun 

Á sama hátt og í þurrkrýrnuninni á sjálfútþornunarrýrnun sér stað þegar vatn minnkar í 

háræðum steypunnar sem veldur undirþrýstingi í háræðunum sem orsakar rýrnun steypunnar. 

Ólíkt þurrkrýrnuninni verður þetta hins vegar ekki vegna útþornunar heldur vegna þess að 

sementið tekur til sín vatn úr háræðum steypunnar til að hvarfast og því á 

sjálfútþornunarrýrnunin sér stað samliða hvörfunarrýrnuninni [7:32–33]. 

Sjálfútþornunarrýrnun á sér fyrst og fremst stað þar sem um er að ræða steypu með 

lága v/s-tölu og hátt sementsmagn. Lengi hefur verið deilt um tilveru sjálfútþornunarrýrnunar 

og hvort hún sé raunveruleg en með tilkomu steyputegunda með lágri v/s-tölu (0,3-0,4) leikur 

hins vegar enginn vafi á tilvist hennar. Sjálfútþornunarrýrnun er hverfandi lítil (u.þ.b. 50 

μm/m á einum mánuði og 100 μm/m á fimm árum) í venjulegri steypu (skilgreint hér sem 

steypa með v/s-tölu > 0,45). Í hástyrkleika steypu þar sem v/s-talan getur farið niður í 0,2 

getur rýrnunin verið allt að 700 μm/m, en í slíkum tilfellum geta snemma myndast sprungur.  

Til þess að reyna að koma í veg fyrir sjálfútþornunarrýrnun má nota sérstaka 

rýrnunarvara. Þessi tegund rýrnunar er frekar lítil í byrjun og því ekki sérstaklega skoðuð í 

þessu verkefni.[4:254–255]. 
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2.2.6 Koltvísíringsrýrnun 

Í andrúmsloftinu má finna gastegundina koltvísíring (CO2) í um 0,03-0,1% af heildarrúmmáli 

þess. Ef rakaskilyrði eru hagstæð (sjá mynd 2-6) getur koltvísíringur úr andrúmsloftinu 

gengið í efnasamband við kalsíumhýdroxíð (Ca(OH)2) í steypunni og þau saman myndað 

kalsíumkarbónat (CaCO3) og vatn. Þegar þetta gerist verður rúmmálsminnkun í steypunni 

sem nefnist koltvísíringsrýrnun. Vatn þarf líka til þess að efnahvarfið geti átt sér stað, en þó 

ekki þannig að háræðar steypunnar séu vatnsmettaðar vegna þess að koltvísíringurinn þarf að 

geta gengið inn í steypuna (sjá jöfnu 2-1).  

 

      (  )                    

Jafna 2-1: Koltvísíringsrýrnun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-6 sýnir þurrkrýrnun og koltvísíringsrýrnun í steypu við mismunandi rakastig. Eins og 

sést á myndinni er þurrkrýrnunin mest þegar hlutfallsrakinn er á bilinu 20-40%, en 

koltvísíringsrýrnunin mest þegar hlutfallsrakinn er um 50%. Myndin sýnir líka að samanlagt 

er rýrnunin mest við um 50% hlutfallsraka [3:236–237] [2:11]. Þessi tegund rýrnunar var ekki 

sérstaklega skoðuð hér vegna þess hve lítil áhrif hún hefur í byrjun.  

 
Mynd 2-6: Koltvísíringsrýrnun og þurrkrýrnun við 

mismunandi hlutfallsraka 
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2.3 Áhrif fylliefna á rýrnun steypu 

Almennt gildir að sementsefjan rýrnar í steinsteypu en ekki fylliefnin. Hvað varðar rýrnun á 

sementsefjunni, má segja að eftir því sem v/s-talan er hærri verður rýrnunin meiri (sjá mynd 

2-7) [5:429]. Þrátt fyrir það að sementsefjan rýrni en ekki fylliefnin hafa þau töluverð áhrif á 

rýrnun steypu og ber að nefna nokkur atriði hvað það varðar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Magn fylliefna 

Magn fylliefna í steypu skiptir máli þar eð sementsefjan sem rýrnar en ekki fylliefnin. Eftir 

því sem magn fylliefna er meira verður rýrnunin minni vegna þess að þá er minna af 

sementsefju. Jafna  2-2 sýnir þetta samband: 

 

       (   )  

Jafna 2-2: Sambandið milli magns fylliefna og rýrnunar steypu 

Þar sem: 

Shc = heildarrýrnun steypunnar 

Shp = rýrnun sementsefjunnar 

g = hlutfallslegt magn fylliefna 

 

Veldisvísirinn n er háður fjaðurstuðli og Poissons tölu fylliefnanna og steypunnar. Mynd 2-8 

byggir á jöfnu 2-2 og sýnir hvaða áhrif magn fylliefna hefur á rýrnun með fastri v/s-tölu.  

 

 

 

Mynd 2-7: Áhrif v/s-tölu og magns fylliefna á rýrnun [3:240] 
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Myndin sýnir að eftir því sem hlutfall fylliefna af heildarrúmmáli er hærra, verður rýrnunin 

minni. Sé fylliefnamagnið minnkað eykst rýrnunin [3:238–239]. 

2.3.2 Mismunandi gerðir fylliefna 

Áhrif fylliefna á rýrnun í steypu eru þó ekki eingöngu háð magni þeirra í steypunni, heldur 

skiptir gerð fylliefnanna máli. Ef fylliefni steypunnar hafa lágan fjaðurstuðul rýrnar steypan 

meira heldur en steypa sem inniheldur fylliefni með háan fjaðurstuðul. Ástæða þess er að 

fylliefni með háan fjaðurstuðul mynda meiri mótstöðu gagnvart rýrnun vegna þess að þau eru 

ekki eins samþjappanleg [5:430–431]. 

Þegar talað er um samþjöppun steypu er annars vegar átt við samþjöppun 

sementsefjunnar og hins vegar samþjöppun fylliefnanna. Ef fylliefnin eru mjög blöðrótt (þ.e. 

með mikla holrýmd) verður samþjöppun þeirra meiri og fjaðurstuðull lægri. Þetta þýðir að 

því hærri sem fjaðurstuðull fylliefna er þeim mun hærri verður fjaðurstuðull steypunnar. Því 

má segja að aukið magn fylliefna í steypu þýðir hærri fjaðurstuðul steypunnar. Árið 1988 

voru birtar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á fjaðurstuðli  íslenskrar steinsteypu sem 

innihélt fylliefni með mismunandi holrýmd og voru mælingarnar gerðar eftir ASTM-staðli 

(sjá mynd 2-9).  

 

Mynd 2-8: Áhrif magns fylliefna á rýrnun steypu miðað við gefna rýrnun sementsefjunnar. 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og mynd 2-9 sýnir hafði holrýmd fylliefna töluverð áhrif á fjaðurstuðul steypunnar. Y-

ásinn sýnir fjaðurstuðul steypunnar og x-ásinn sýnir þrýstistyrk hennar [8:3–4].  

 

Á Íslandi hafa áhrif íslenskra fylliefna á rýrnun steypu lítið verið skoðuð og því 

takmarkaðar heimildir til. Á næstu síðu gefur að líta niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 

bæði steypu með íslenskum og erlendum fylliefnum. Ef mynd 2-10 og 2-11 eru skoðaðar 

saman sést að steypa sem inniheldur þétt fylliefni (erlend) rýrnar töluvert minna heldur en 

steypa sem inniheldur opin fylliefni (íslensk). Einnig sést að rýrnunin á mynd 2-10 er töluvert 

jafnari yfir tímabilið heldur en rýrnunin á mynd 2-11. Þessar myndir gefa góða mynd af 

langtímarýrnun steypunnar. Hins vegar má lesa af mynd 2-11 að á fyrstu 14 dögunum er 

steypan búin að ná c.a. 50-60% af heildarrýrnun steypunnar miðað við 720 daga, og því er 

óhætt að segja að fyrstu dagar íslenskrar steypu hafi mikil áhrif á rýrnun hennar. Einnig sést 

að upphafsrýrnunin á mynd 2-11 er mjög svipuð hjá öllum fjórum steypublöndunum en þegar 

líður á hvörfunartíma steypunnar fer bilið að aukast. 

 

  

  

 

Mynd 2-9: Fjaðurstuðull og brotþol íslenskrar steypu ásamt viðmiðunargildum 

erlendra staðla. 
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Mynd 2-10: Heildarrýrnun steypu með mismunandi erlendum fylliefnum         

(þétt fylliefni) [9:12] 

 

Mynd 2-11: Heildarrýrnun steypu með mismunandi íslenskum fylliefnum         

(opin fylliefni) [9:11] 
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2.3.3 “Innri aðhlúun” (e. internal curing) 

Vitað er að aðhlúun og eftirmeðhöndlun ferskrar steypu eftir niðurlögn er mjög mikilvægur 

þáttur í því að halda aftur af sprungumyndun. En eftirmeðhöndlun steypu þarf ekki endilega 

að koma einungis frá utanaðkomandi aðstæðum heldur er hægt að beita henni innan 

steypunnar líka [10]. 

Eins og áður kom fram á steypa með opnum fylliefnum það til að rýrna meira heldur 

en steypa með þéttum fylliefnum sökum 

minni mótstöðu gagnvart sementsefjunni. 

Hins vegar, vegna þess hve opin þau eru 

geta þau dregið í sig meira vatn heldur en 

þétt fylliefni. Séu mjög opin fylliefni 

vatnsmettuð áður en þau eru sett út í 

steypublöndu geta þau innihaldið töluvert 

af mettivatni. Því geta þau  auðveldlega 

gefið frá sér vatn sem nýtist sementinu í 

hvörfunarferlinu, eða til þess að bæta 

rakatap vegna uppgufunar eða útþornunar steypunnar. Algengt er að notuð séu léttfylliefni 

með venjulegum fylliefnum, vegna þess hve opin þau eru, til þess að draga úr rýrnun (sjá 

mynd 2-12) [11]. Með því að nota mettuð, opin fylliefni má því hafa töluverð áhrif á 

sprungumyndun af völdum plastískrar rýrnunar, þurrkrýrnunar og sjálfútþornunarrýrnunar.  

Fljótlega eftir niðurlögn steypu, þegar steypan er enn á “vökvaformi”, eiga fylliefnin 

það til að leitast við að setjast sökum þyngdarafls, en það veldur því að vatn úr steypunni flyst 

á yfirborð hennar (svokallað blæðivatn). Blæðivatnið getur komið að einhverju leyti í veg 

fyrir útþornun steypunnar alveg þangað til það gufar upp. Þá myndast spennur í hárpípum 

steypunnar sem geta valdið sprungum. Hins vegar geta mettuð, opin fylliefni komið í veg 

fyrir uppgufun blæðivatns með því að gefa áfram frá sér vatn sem kemur í veg fyrir þá 

hárpípukrafta sem valda plastískum sprungum. Það skal þó tekið fram að ef uppgufun er 

mikil klárast vatnið tiltölulega fljótt og nær því hvorki að halda aftur af 

sjálfútþornunarrýrnuninni, né þurrkrýrnuninni. Sé hins vegar komið í veg fyrir mikla 

útþornun þegar steypan er plastísk (t.d. með plastyfirbreiðslu fyrstu 24 klst) getur “innri 

aðhlúun” steypunnar dregið úr sjálfútþornunarrýrnun og jafnvel tafið fyrir þurrkrýrnun 

steypunnar. Þá nýtist vatnið frá mettuðu fylliefnunum fyrst og fremst í að hvarfast við 

óhvarfað sement og koma þannig í veg fyrir innri þornun steypunnar og því nýtist þessi 

aðferð sérstaklega vel þegar um er að ræða steypu með lága v/s-tölu.  Mynd 2-13 sýnir 

 

Mynd 2-12: Samanburður á ytri aðhlúun steypu og innri 

aðhlúun steypu þar sem notuð eru mettuð léttfylliefni. 
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hvernig hægt er að seinka eða koma í veg fyrir sprungumyndun með mettuðum léttfylliefnum 

[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Samantekt og varnaðarorð 

Tæknilegir eiginleikar bergtegunda geta verið mjög mismunandi og breytileiki innan sömu 

bergtegunda töluverður. Taflan 2-1 hér að neðan sýnir samantekt helstu bergtegunda sem 

hafa verið notaðar í steypu á Íslandi og erlendis. 

 

 

 

 

 

 

 

Í íslenskum steypustöðvum er nær eingöngu notað basalt sem fylliefni í steypu.  Eins 

og tafla 2-1 sýnir, þá er töluverður munur á vatnsdrægni eftir bergtegundum. Íslenskt basalt 

getur verið frekar þétt, en einnig getur það orðið mjög blöðrótt sem eykur vatnsdrægni þess til 

muna [12:18]. Þá verður líka að hafa í huga að íslensk fylliefni geta verið töluvert ólík þeim 

 

Mynd 2-13: Sambandið milli magns mettaðra léttfylliefna og aldur steypunnar þegar 

sprungur myndast. 

Tafla 2-1: Yfirlit yfir tæknilega eiginleika bergtegunda sem almennt notaðar eru í steypu 
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fylliefnum sem notuð eru í rannsóknum erlendis og því getur verið varhugavert að bera 

saman niðurstöður erlendra steypurannsókna við íslenskar rannsóknir.  

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um fjaðurstuðul íslenskra fylliefna. Aðeins er 

vitað að opin fylliefni hafa áhrif á heildarfjaðurstuðul steypunnar og því má draga þá ályktun 

að eftir því sem fjaðurstuðull fylliefna er lægri þeim mun lægri verður fjaðurstuðull 

steypunnar.  

 Einnig er nauðsynlegt að benda á að flestar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði 

erlendis og á Íslandi beindust ekki sérstaklega að skammtímarýrnun, heldur aðallega 

langtímarýrnun, og því mikilvægt að hafa það í huga þegar þær niðurstöður eru bornar saman 

við niðurstöður þessa verkefnis. Þá er líka nauðsynlegt að hafa í huga að ekki liggur fyrir 

hvers konar steypublöndur voru notaðar þegar þær rannsóknir sem fræðilegi grunnurinn 

byggir á voru gerðar. Því er ekki endilega víst að steypa með bæði sand og grófa möl sem 

fylliefni hegði sér eins og steypa með einungis sand. Innri samsetning steypunnar getur því 

mögulega skipt máli. 

 Fjallað var um áhrif mettaðra, opinna fylliefna á rýrnun í kafla 2.3.3 og sérstaklega 

vísað þar til léttfylliefna. Tilgangurinn með umfjölluninni var að benda á að fylliefni með 

mikla vatnsdrægni, geti verið að gefa frá sér vatn til steypunnar og þannig dregið úr rýrnun, 

þrátt fyrir lágan fjaðurstuðul. Í þessu verkefni voru ekki notuð léttfylliefni en þó voru notuð 

opin fylliefni. Flestar rannsóknir sem fjalla um áhrif opinna fylliefna á rýrnun snúa að notkun 

léttfylliefna í þeim tilgangi og því var fjallað um þau.  
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3 Steypuhönnun 

3.1 Almennt 

Þegar hanna á steinsteypu þarf að huga að mörgum þáttum. Steypan þarf að vera vinnanleg, 

þ.e. ekki of stíf en heldur ekki of mjúk svo hægt sé að leggja hana niður. Steypuhönnun  

gengur út á að ákvarða rétt magn af öllum þeim efnum sem nota á í steypublönduna. Einnig 

þarf steypan að uppfylla ákveðnar gæðakröfur sem hinir ýmsu staðlar og byggingarreglugerð 

setja.   

Nokkur atriði þarf að hafa sérstaklega í huga þegar hanna á steypu. Ákvarða þarf 

brotþolsflokk eftir því hvers konar álag á að koma á steypuna. Ákveðnar kröfur eru gerðar um 

v/s-tölu í samræmi við álagssvið og sömuleiðis eru settar kröfur um loftinnihald eftir 

notkunarsviði. Einnig eru settar fram kröfur um sementsmagn, sementsgerð og íblendiefni 

eftir aðstæðum. Fylliefnin þurfa líka að uppfylla ákveðnar kröfur s.s. frostþol, fjaðurstuðul og 

mettivatn [3:358–367]. 

3.2 Hönnunarforsendur 

Vegna þess hversu stuttur tími gafst og hversu tímafrekar steypurannsóknir geta verið var lagt 

upp með að hrærðar skyldu fimm steypublöndur með mismunandi fylliefnum og þær 

skoðaðar. Notuð voru fylliefni með hámarkskornastærð Dmax = 8 mm. 

 

Ákveðið var að skoða eftirfarandi atriði í hverri blöndu: 

 Formbreytingar yfir 14 daga tímabil (skilgreint hér sem skammtímaformbreytingar) 

allt frá því að steypan er fersk 

 Styrkþróun yfir 28 daga tímabil 

 Flæði og vinnanleika 

 

Farið verður sérstaklega yfir mælingar og hvaða efnisafurðir voru notaðar í kafla 4. 

Samkvæmt ÍST EN 13813:2002 þurfa eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt í sementsbundinni 

gólfílögn með hámarkskornastærð Dmax = 8 mm: 

 Þrýstistyrkur > 25 MPa m.v. 28 daga 

 Beygjutogþol > 4,0 MPa      m.v. 28 daga 

 

Ákveðið var að reyna að vera yfir hönnunarstyrk steypunnar í þrýstiþoli: 

           

Jafna 3-1: Hönnunarstyrkur steypu [13] 
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Þar sem:  

 fc = 25 [MPa] 

 λ = 1,48 

 d = 5,0   

 

Steypublöndurnar sem hér voru hannaðar áttu að líkja sem mest eftir venjulegri 

sementsbundinni gólfílögn. Til þess að fá sem besta mynd af því hvaða áhrif fylliefnin hafa á 

formbreytingar í steypunni var ákveðið að hafa einungis eina gerð í hverri blöndu og sem 

fæstar breytur. Einungis var notast við sement, vatn, fylliefni og íblendiefni en algengt er að í 

gólfílögnum sé líka notað loftblendi til að auka vinnanleika steypunnar og trefjar til að auka 

togstyrk og minnka þar með hættuna á sprungumyndun. Í steypu er þó alltaf eitthvað loft sem 

myndast þegar steypan er hrærð (náttúrulegt loft) þannig að gert var ráð fyrir 2,0% lofti í 

útreikningum en ekkert viðbætt loft var notað. Ástæðan fyrir því að loftinu var sleppt er að 

engar kröfur eru gerðar um frostþol gólfílagna inni og því var það ekki nauðsynlegt heldur 

hefði einungis verið óþarfa breyta sem taka þyrfti tillit til. 

Ákveðið var að reyna að halda vinnanleika steypublandnanna svipuðum og því stefnt 

á að halda flæðinu í kringum 190 mm úr Haegermann keilu (sjá mynd 4-6). Blöndurnar voru 

því settar í sigmálsflokk S5 en hann gerir ráð fyrir sigmáli > 220 mm úr venjulegri 

sigmálskeilu.   

Eins og kom fram í kafla 2 að þá er það fyrst og fremst sementsefjan sem er að rýrna 

og því skiptir miklu máli að hún sé höfð sú sama í öllum blöndunum. Vatnsþörfin var því 

ákveðin (sjá kafla 3.3) og höfð sú sama fyrir allar blöndurnar og með því að halda v/s-tölunni 

í  öllum blöndunum 0,6 var sementsefjunni haldið eins.  

Hér er verið að skoða gólfílögn innanhúss og því var umhverfisflokkur ákveðinn í 

samræmi við það. 

 

Tafla 3-1: Forsendur steypuhönnunar 

  

Umhverfisflokkur XC1

Styrkleikaflokkur [MPa] C25/30

Sigmálsflokkur S5 ≥ 220 mm

V/s - tala 0,6

Loft [%] 2,0

fcd [MPa] 32,4
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3.3 Útreikningar 

Hægt er að nota hinar ýmsu aðferðir við steypuhönnun. Í þessu verkefni var forritið ComPose 

notað til þess að búa til þær uppskriftir sem notaðar voru. Hér á næstu síðum verður reynt að 

varpa ljósi á það hvernig forritið reiknar og verður til þess stuðst við formúlur úr bókinni 

Betontechnische Daten.  

Í þessu verkefni er eingöngu notuð ein gerð fylliefna (sandur 0/8 mm) í hverri blöndu, 

og því verða útreikningar töluvert einfaldari þar sem aðeins ein kornakúrfa er í hverri blöndu. 

Hér að neðan verður farið yfir þá aðferð sem notuð var til að sannreyna þær niðurstöður sem 

ComPose  gaf og farið yfir nokkur atriði varðandi útreikninga í ComPose. 

Til þess að hægt sé að byrja að reikna efnismagn í steypublöndu þarf að gefa sér 

ákveðin upphafsskilyrði. Í þessu verkefni var vatnsmagn í blönduna ákveðið út frá k-stuðli 

sem fundinn er út frá kornadreifingu fylliefna. Síðan var lesið af línuriti 3-1 hér að neðan. 

Kornadreifingarstuðullin k er reiknaður með jöfnu 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                 

   
 

Jafna 3-2: k-stuðull kornadreifingar reiknaður  

Summa sáldurs:  það magn (í prósentum) fylliefna sem fellur í gegnum hverja sigtisstærð þar 

sem notast er við sigtisstærðir frá 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 31,5 – 63 mm [14:54–55]. 

 

 

Línurit 3-1: Ákvörðun á vatnsinnihaldi steypu út frá k-stuðli og vinnanleika 

steypu 
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Ákveðið var að halda v/s-tölunni fastri og því var auðvelt að reikna út sementsmagnið 

sem þurfti hverju sinni.  

     [
  
  ]

       [
  
  ]

             [
  

  
]  

     [
  
  ]

   
 

Jafna 3-3: Sementsmagn fundið út frá v/s-tölu 

Þá er hægt að reikna út hversu mikið magn fylliefna þarf í hverja steypublöndu: 

     
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   [

   

  
] 

Jafna 3-4: Magn efnisþátta í 1 m
3
 af steinsteypu [14:137–138] 

Þar sem:  

Z = sement [kg/m
3
] 

ρz = eðlisþyngd sements [kg/dm
3
] 

f = flugaska [kg/m
3
] 

ρf = eðlisþyngd flugösku [kg/dm
3
] 

W =Virkt vatnsinnihald [kg/m
3
] 

ρw = eðlisþyngd vatns [kg/dm
3
] 

g = fylliefni (yfirborðsþurr með mettivatni) [kg/m
3
] 

ρg = kornarúmþyngd fylliefna (yfirborðsþurr með mettivatni) [kg/dm
3
] 

P = Loft [dm
3
/m

3
] 

 

Eina óþekkta stærðin er þá magn fylliefna og því er auðvelt að umrita jöfnu 3-4: 

 

  (     
 

  
 

 

  
 

 

  
  )          

Jafna 3-5: Magn mettaðra, yfirborðsþurra fylliefna [14:137–138] 
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Í þessu verkefni var ekki notuð flugaska en hins vegar voru notuð íblendiefni þannig að 

formúlunum var breytt lítillega: 

     
 

  
 

 

  
 

   

    
 

 

  
   

Jafna 3-6: Magn efnisþátta í 1m
3
 af steinsteypu 

 

  (     
 

  
 

 

  
 

   

    
  )          

Jafna 3-7: Magn mettaðra, yfirborðsþurra  fylliefna 

Þar sem: 

IBL = íblendiefni [kg/m
3
] 

ρIBL = eðlisþyngd íblendiefna [kg/dm
3
] 

 

Í útreikningum er gert ráð fyrir því að magn íblendiefna samsvari 0,5% af 

heildarmagni sements þannig að ekki séu tvær óþekktar stærðir í jöfnu 3-7. Síðan er þetta 

magn aukið eða minnkað eftir því hvaða flæði á að reyna að ná í steypunni.  

Jafna 3-7 miðast við heildarmagn yfirborðsþurra fylliefna með mettivatni. Heildarraki 

fylliefna er fundinn með því að vigta fylliefnin eins og þau koma úr námunni og þurrka þau í 

ofni við 105 °C þangað til þau eru hætt að léttast, vikta þau síðan og reikna þannig út rakann 

(sjá viðauka B). 

Mettivatnstölur eru fundnar með sérstökum mælingum samkvæmt Eurocode og var í 

þessu verkefni stuðst við mettivatnstölur frá Steypustöðinni. Til þess að vita hversu mikið 

vatn þarf að vikta í steypublöndu þarf að liggja fyrir hversu mikill raki er á yfirborði 

fylliefnanna. 

 

                                   

Jafna 3-8: Yfirborðsraki fylliefna 

Þar sem: 

  YRfylliefna = Yfirborðsraki fylliefna [%] 

  HRfylliefna = Heildarraki fylliefna (yfirborðsraki + mettivatn) [%] 

  Mfylliefna = Mettivatn fylliefna [%] 
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Þá er hægt að reikna út það vatn sem vikta þarf í steyublönduna: 

 

                      (        ) 

Jafna 3-9: Viðbótarvatn sem vikta þarf í steypublöndu 

Þar sem: 

  Wviktað = Það vatn sem þarf að bæta í steypublönduna [kg/m
3
] 

  W = Virkt vatnsinnihald steypublöndu (það vatnsmagn sem skilgreint er í  

          v/s-tölu blöndunnar) [kg/m
3
] 

 

Magn íblendiefna er margfaldað með 0,65 til þess að gera ráð fyrir því vatni sem í þeim er. 

Heildarmagn mettaðra, yfirborðsrakra fylliefna  er þá fundið með jöfnu 3-10: 

 

                (             ) 

Jafna 3-10: Magn mettaðra, yfirborðsrakra fylliefna 

 

ComPose byggir að hluta til á sömu hugmyndafræði og áðurnefnd aðferð þegar 

ákvarða á hversu mikið viktað magn efnisþátta þarf í 1 m
3
 af steypu. Útreikninga samkvæmt 

ComPose og Betontechnische Daten má sjá í viðauka A og B. 

Því næst ber að nefna nokkur atriði til viðbótar sem forritið reiknar út og eru talin 

skipta máli í steypuhönnun. Sá hluti kornakúrfu fylliefna sem fellur í gegnum sigtisstærð 0,25 

mm er kallaður fínefni. Fínefnin vinna með sementinu og auka sementsefju steypunnar eftir 

því sem meira er af þeim. Talað er um svokallaðan ,,filler” þegar fínefni og sement eru 

skoðuð saman. Eftirfarandi dæmi útskýrir hvernig forritið reiknar þetta út: 

 

Dæmi: 

Filler < 0,25 mm er skilgreint sem summa sements og fínefnamagns og er 

einingin [kg/m
3
]. 

 Þar sem: 

Fínefni eru prósenta fylliefna sem falla í gegnum sigtisstærð 0,25 mm í 

kornakúrfu. 

 

Sjá nánar í viðauka A og töflu 5-1. 
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Hægt er að spá fyrir um 28 daga þrýstiþol steypu út frá magni sements, vatns og lofts. 

ComPose reiknar þetta út samkvæmt jöfnu 3-11. 

              (
 

   
     ) 

Jafna 3-11: Áætlað þrýstiþol 28 daga steypu samkvæmt K'bolomeys [13] 

 Þar sem: 

  f28 = 28 daga þrýstiþol [MPa]  

K.bol = fasti háður styrks sements (yfirleitt notað 60% af 28 daga þrýstiþoli 

sements) 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

4.1 Efnisafurðir 

Eins og áður hefur komið fram var eingöngu notast við sement, vatn, fylliefni og flotefni. 

Ákveðið var að hafa blöndurnar með sem fæstum breytum þannig að auðveldara yrði að sjá 

hvaða áhrif fylliefnin kynnu að hafa á formbreytingar steypunnar. Upplýsingar um 

efniseiginleika voru fengnar hjá Steypustöðinni. 

4.1.1 Sement 

Notað var danskt Rapid sement af gerðinni CEM I 52,5 og er framleitt af Aalborg Portland í 

Danmörku.  

 

Tafla 4-1: Efniseiginleikar sements 

Efniseiginleikar       

Eðlisþyngd [kg/m
3
] 

 

3150 

Þrýstistyrkur [MPa] 2d 33 

  

28d 67 

Klórinnihald [%]   0,03 

 

4.1.2 Íblendiefni 

Notað var SPC 25 flotefni frá OMNICON í þýskalandi til þess að auka vinnanleika og þjálni 

steypunnar. 

 

Tafla 4-2: Efniseiginleikar flotefnis 

Efniseiginleikar    

Eðlisþyngd [kg/m
3
] 

 

1080 

klórinnihald [%]   0,01 
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4.1.3 Fylliefni 

Öll fylliefnin sem nota átti voru tekin úr efnislager hjá Steypustöðinni, komið fyrir í bala og 

plast sett yfir til þess að halda rakanum í efnunum. Fjórar tegundir fylliefna voru notaðar í 

steypublöndurnar:  

 

 Björgunarsandur (0/8 mm). Náttúrulegt efni 

 Vatnsskarðssandur (0/8 mm). Brotið efni  

 Affallssandur (0/8 mm). Náttúrulegt efni 

 Norskur sandur (0/8 mm). Brotið og náttúrulegt efni 

 

Björgunarsandurinn er sjávarefni úr fersku basalti, frekar þéttu, og basaltgleri, en 

einnig er töluvert að skeljabroti í sandinum. Vatnsskarðssandurinn er úr fersku blöðróttu 

basalti og hefur frekar háa gleypni. Affallssandurinn er basalt, frekar opið og er tekin úr ánni 

Affall í landeyjum. Í Årdal nálægt Stavanger í Noregi er norski sandurinn unninn. Hann er að 

mestu granít og er skilgreindur sem mjög þétt fylliefni.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-1: Björgunarsandur 

 

Mynd 4-2: Vatnsskarðssandur 

 

 

Mynd 4-3: Affalssandur 

 

Mynd 4-4: Norskur sandur 
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Byrjað var á því í upphafi rannsóknar að greina kornadreifingu allra fylliefnanna, og 

sjá má kornadreifinu þeirra á línuriti 4-1. Eins og línuritið sýnir inniheldur 

Vatnsskarðssandurinn töluvert meira af fínefnum heldur en hin fylliefnin. Í Affallssandinum 

er mjög lítið fínefnamagn en norski sandurinn og Björgunarsandurinn eru með svipað 

fínefnamagn. Magn fínefna í fylliefnum hefur áhrif á vinnanleika steypunnar. Sé lítið af 

fínefnum þarf meiri sementsefju til þess að ná sama flæði og þegar fylliefni með miklu magni 

fínefna eru notuð, og er ástæðan sú að fínefnin vinna með sementsefjunni sökum þess hve fín 

þau eru. 

 

Línurit 4-1: Kornadreifing fylliefna 

Vegna þess hversu miklu meira fínefnamagn var í Vatnsskarðssandinum heldur en 

hinum fylliefnunum var ákveðið að gera aðra kornakúrfu til viðbótar þar sem hluti fínefna var 

sigtaður í burtu. Tekin voru c.a. 30 kg af Vatnsskarðssandinum og þau þurrkuð við 105 °C í 

einn sólarhring svo auðveldara yrði að sigta efnið. Síðan var efnið sigtað í litlum hlutum í 

einu og voru fínefnin sem fóru í gegnum 0,125 mm sigtið tekin í burtu en hinu efninu haldið 

til hliðar. Af efninu sem haldið var til hliðar voru tekin 20 kg og við þau blandað 2 lítrum af 

vatni til þess að vatnsmetta sandinn þannig að heildarrakinn í efninu væri 10%. Verður þessi 

sandur hér eftir kallaður Vatnsskarðssandur 2 (sjá línurit 4-2). 
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Línurit 4-2: Kornadreifing allra fylliefna sem notuð voru í rannsókninni 

 

Línurit 4-3: Nærmynd af magni fínefna í fylliefnunum 
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Línurit 4-4: Nærmynd af magni fylliefna yfir sigtisstærð 4 mm 

 

Hér að neðan eru töflur yfir kornadreifingu og helstu eiginleika fylliefnanna. 

 
Tafla 4-3: Tafla fyrir kornadreifingu fylliefna 

Sigti 

[mm] 

Björgunarsandur Vatnsskarðssandur Affalssandur Norskur sandur Vatnsskarðssandur 2 

Sáldur [%] Sáldur [%] Sáldur [%] Sáldur [%] Sáldur [%] 

11,2 100 100 100 100 100 

8 99 94 98 98 94 

5,6 96 83 90 89 82 

4 88 73 83 79 71 

2 70 58 63 62 54 

1 50 47 42 47 43 

0,5 34 38 19 30 32 

0,25 20 29 6 16 22 

0,125 6 20 3 6 5 

0,063 2 13 2 3 2 

 

Tafla 4-4: Eiginleikar  fylliefna 

Fylliefnagerð 
Björgunar-

sandur 

Vatnsskarðs-

sandur 

Affalls-

sandur 

Norskur 

sandur  

Vatnsskarðs-

sandur 2 

Eðlisþyngd [kg/m3] 2700 2670 2550 2661 2670 

Mettivatn [%] 3,7 4,8 5,2 0,3 4,8 

k-stuðull  2,39 2,61 2,90 2,69 2,85 
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4.2 Steypublöndun 

Hrærðar voru fimm mismunandi steypublöndur og var til þess notuð tuttugu lítra hrærivél (sjá 

mynd 4-5): 

 Blanda 1 (Björgunarsandur, hér eftir einnig nefndur BS) 

 Blanda 2 (Vatnsskarðssandur, hér eftir einnig nefndur VS) 

 Blanda 3 (Affallssandur, hér eftir einnig nefndur AS) 

 Blanda 4 (Norskur sandur, hér eftir einnig nefndur NS) 

 Blanda 5 (Vatnsskarðssandur 2, hér eftir einnig nefndur VS2) 

 

Þar sem Björgunarsandurinn var með lægsta k-stuðulinn var ákveðið að láta hann ráða 

vatnsmagninu fyrir allar blöndurnar: 

 

k-stuðull = 2,39 => Vatnsþörf samkvæmt línuriti 3-1 er þá = 244 kg/m
3
. Sementsmagnið í 

hverja blöndu er þá samkvæmt jöfnu 3-3: 

 

    [
  
  ]

       [
  
  ]

             [
  

  
]  

   [
  
  ]

   
     [

  

  
] 

 

Hrærðir voru tíu lítrar af hverri blöndu. Allir efnisþættir sem nota átti í steypublöndurnar voru 

viktaðir samkvæmt uppskriftum úr ComPose (sjá viðauka A). 

 

Blöndun steypunnar og framkvæmd fóru fram í eftirfarandi röð: 

1. Helmingur fylliefna sett út í hrærivélina  

2. Sementinu bætt út í  

3. Restinni af fylliefnunum bætt við   

4. Hræran sett í gang og sementi og fylliefnum leyft að blandast saman 

5. Vatni hellt rólega í hrærivélina 

6. Flotefnum blandað saman 

7. Hrært í c.a. 3-5 mín. 

8. Flæði mælt (sjá kafla 4.3.1) 

9. Steypunni komið fyrir í mælitækinu (sjá kafla 4.3.3) 

10. Steyptir strendingar (sjá kafla 4.3.4) 

11. Raki steypunnar mældur (sjá kafla 4.3.2) 
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4.3 Tæki og mæliaðferðir 

4.3.1 Flæði  

Hægt er að fá ákveðna mynd af vinnanleika 

ferskrar steypu með því að mæla flæði hennar. Í 

venjulegri steypu er vanalega notast við 

svokallað sigmálspróf en þegar um ,,mýkri” 

blöndur er að ræða, s.s. gólfílögn eða 

sjálfpakkandi steypu, er flæðið yfirleitt mælt. Í 

þessu verkefni var notast við Haegermann keilu 

til þess að mæla flæði hverrar steypublöndu 

fyrir sig. Keilunni var komið fyrir á rakri krossviðarplötu og steypunni hellt ofan í hana og 

yfirborðið sléttað. Keilan er síðan dregin rólega upp þannig að steypan flæði undan og 

þvermál hennar síðan mælt (sjá kafla 5.2) . 

4.3.2 Rakamagn í ferskri steypu 

Til þess að athuga hvort rétt v/s-tala hafi verið notuð í hverri blöndu var tekin fersk steypa og 

hún þurrkuð í örbylgjuofni við 650W í klukkustund, og heildarrakinn í steypunni þannig 

fundinn. Í ComPose  er hægt að endurreikna blönduna miðað við þau vigtuðu tölugildi sem 

notuð voru í steypuna og reikna út heildarrakann í steypunni. Því er hægt að bera rakann sem 

örbylgjuofninn gefur saman við rakann sem ComPose gefur í endurútreikningum og ganga 

þannig úr skugga um að ekki hafi orðið veruleg skekkja á v/s-tölunni (sjá kafla 5.6). 

 

Mynd 4-5: Steypuhrærivélin sem notuð var í rannsókninni 

 

Mynd 4-6: Haegermann keila 
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4.3.3 Formbreytingar 

Til þess að mæla formbreytingarnar í 

steypunni var notað mælitæki frá 

Schleibinger í þýskalandi, og er það 

eina sinnar tegundar hér á Íslandi. Á 

annari hlið tækisins eru nemar sem 

mæla annars vegar rýrnun og þennslu 

og hins vegar hvernig steypan verpist.  

Steypunni er komið fyrir ofan í 

tækinu og nemarnir stilltir strax þannig 

að tækið byrjar að mæla formbreytingar 

á meðan steypan er í fersku ástandi. Tækið er tengt við tölvu sem les allar mælingarnar strax 

og þær berast, en tækið er að mæla að meðaltali á 30 mínútna fresti í 14 daga. Síðan er 

niðurstöðunum komið yfir í Excel og þar unnið úr þeim. 

 Algengt er að við mælingar á formbreytingum í steypu eða múr sé notast við aðferð 

samkvæmt ASTM C157. Samkvæmt þeirri aðferð eru steyptir strendingar og ræðst stærð 

þeirra af kornastærð fylliefnanna sem notuð eru. Mótin eru síðan rifin utan af þeim 23½ klst 

seinna og 24+/- ½ klst eftir blöndun steypunnar er byrjað að mæla formbreytingar. Því sýna 

þessar mælingar ekki hvernig steypan er að hegða sér fyrstu 24 tímana. Á milli mælinga eru 

sýnin geymd við 23°C hitastig og 50% hlutfallsraka [9:6].  

Með tækinu sem hér er notað er hægt að fá mynd af hegðun steypunnar á meðan hún 

er enn plastísk. Tækið mælir einnig 

rakastigið í umhverfinu, gólfhita og 

hitastig steypunnar. Hægt er að stilla 

gólfhitann eftir þörfum og var hann 

hér hafður 25 °C. Smíðaður var kassi 

úr krossvið og settur yfir tækið til 

þess að líkja eftir raunverulegum 

aðstæðum gólfílagnar inni í húsi. Sjá 

mynd 4-8. 

 

 

Mynd 4-7: Mælitækið sem mælir formbreytingar 

 

Mynd 4-8: Kassi yfir mælitæki 
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4.3.4 Mælingar á styrk 

Gerðar voru styrkprófanir á hverri steypublöndu 

fyrir sig og var til þess notað forritið Proteus. 

Mælt var annars vegar beygjutogþol og hins vegar 

þrýstiþol. Steyptir voru sex strendingar úr hverri 

steypublöndu að stærðinni 40x40x160 mm. Byrjað 

var á því að brjóta þá undan beygjutogþoli og 

síðan voru bútarnir notaðir til þess að mæla 

þrýstiþolið.  Reiknað var meðaltal bútanna tveggja 

og það gildi notað. Strendingarnir voru brotnir eftir 1, 2, 7, 14 og 28 daga. Proteus er tengt úr 

sérstakri brotvél (sjá mynd 4-10 og 4-11) og yfir í tölvu sem skráir niðurstöður mælinga. 

Forritið byggir útreikninga sína á jöfnum 4-1 og 4-2 sem eru í samræmi við ÍST EN 13892-

2:2002 fyrir prófanir á ílagnarefnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beygjutogþolið var mælt með þriggja punkta álagi (miðjuálagi) og er það reiknað með 

eftirfarandi formúlu: 

   
        

    
 

Jafna 4-1: Beygjutogþol fyrir ílagnarefni 

Þar sem: 

  Rf = beygjutogþol [MPa] 

  Ff = hámarks álag [N] 

  l = fjarlægð milli undirstaða [mm] 

  b og d = breidd og hæð sýnis [mm] 

 

Mynd 4-9: Strendingur 40x40x160 [mm] 

 

Mynd 4-10: Beygjutogþol mælt 
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Þrýstiþol er reiknað með eftirfarandi formúlu: 

   
  

 
 

Jafna 4-2: Þrýstiþol fyrir ílagnarefni 

Þar sem:  

  Rc = þrýstiþol [MPa] 

  Fc = hámarks álag [N] 

   A = þverskurðarflatarmál [mm
2
] 

4.3.5 Rakamagn í harðnaðri steypu 

Skoðað var rakamagn hverrar steypublöndu eftir 

að hún var tekin úr tækinu 14 dögum seinna. 

Bútur var brotinn og vigtaður og síðan 

þurrkaður í ofni við 105 °C (sjá mynd 4-12). 

Þetta var gert með nokkura tíma millibili 

þangað til búturinn var hættur að léttast. Með 

þessu móti var hægt að sjá rakafallið og átta sig 

á rakamagninu í steypunni eftir fjórtán daga (sjá 

línurit 5-12 í kafla 5.6).  

  

 

Mynd 4-11: Þrýstiþol mælt 

 

Mynd 4-12: Steypubútur viktaður eftir þurrkun í 

ofni 
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5 Niðurstöður mælinga 

5.1 Steypublöndur  

Hér að neðan í töflu 5-1 má sjá uppskriftir (samkvæmt ComPose), helstu eiginleika og 

vinnanleika allra steypublandna sem unnið var með í rannsókninni.  

 

Tafla 5-1: Uppskriftir, vinnanleiki og helstu eiginleikar steypublandna 

Blanda nr.    

1. 

Björgunar-

sandur (BS) 

2.  

Vatnsskarðs-

sandur (VS) 

3. Affalls-

sandur 

(AS) 

4. Norskur 

sandur 

(NS) 

5. 

Vatnsskarðs-

sandur 2 

(VS2) 

Sement [kg/m
3
] 407 407 407 407 407 

Vatn [kg/m
3
] 244 244 244 244 244 

Fylliefni [kg/m
3
] 1636 1619 1547 1613 1619 

Flotefni [kg/m
3
] 3,0 1,5 3,5 1,5 0,5 

Samtals [kg/m
3
] 2290 2272 2202 2266 2271 

Flæði  [mm] 190 190 100 190 170 

Loft [%] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Mettivatn [kg/m
3
]  60,5  77,7  80,4  4,8  77,7 

V/s-tala [_] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Efja + loft [v. %] 39,5 39,3 39,5 39,3 39,2 

Filler < 0,25 mm [kg/m
3
] 734 877 500 665 763 

Kbolomey's [MPa] 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 
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5.2 Vinnanleiki 

Myndirnar hér að neðan sýna mælingar á flæði steypublandnanna. Eins og myndirnar sýna 

náðist ásættanlegt flæði miðað við hönnunarforsendur í öllum blöndunum nema blöndu 

númer 3 (AS). Ástæðan fyrir því að ekki náðist flæði í henni er að Affallssandurinn 

inniheldur mjög lítið fínefnamagn (sjá mynd 4-3 og töflu 5-1) og því er minni efja í blöndu 3 

(AS) sem dregur úr vinnanleika. Ekki var óhætt að setja meira flot í blöndu 5 (VS2)  og því 

var ákveðið að láta 170 mm flæði duga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 5-1: Blanda 1 (BS), flæði 190 mm 

 

Mynd 5-2: Blanda 2 (VS), flæði 190 mm 

 

Mynd 5-3: Blanda 3 (AS), flæði 100 mm 

 

Mynd 5-4: Blanda 4 (NS), flæði 190 mm 

 

Mynd 5-5: Blanda 5 (VS2), flæði 170 mm 
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5.3 Ytri skilyrði 

Tilgangurinn með því að setja kassa yfir mælitækið var að reyna að líkja eftir raunverulegum 

aðstæðum gólfílagna innanhúss. Um leið og búið er að leggja í gólf innanhúss hækkar 

hlutfallsrakastigið í andrúmsloftinu en lækkar síðan hægt og rólega þegar líður á 

hvörfunartíma steypunnar. Það sama gerist inni í kassanum. 

Eins og línurit 5-1 sýnir þá er rakastig umhverfis steypuna nokkuð stöðugt yfir 

tímabilið. Þá sést hvernig rakastigið rýkur upp á fyrstu klukkutímunum eða þegar kassinn var 

settur yfir mælitækið. Hlutfallsrakinn nær hámarki fyrstu tvo sólarhringana þegar rakinn er 

mestur í steypunni en fer síðan dvínandi eftir því sem líður á hvörfunartíma steypunnar.  

Hitastigið steypunnar er líka nokkuð stöðugt eins og sjá má á línuriti 5-2, enda var 

gólfhitinn stilltur á 25 °C. Hins vegar kom fyrir að hann datt út og í blöndu 5 náðist ekki að 

koma honum í gang í byrjun. Í blöndu 2 (VS) dettur hitastigið niður á tveim tímabilum en það 

var þegar rafmagnið fór af húsinu. Það hafði hins vegar ekki áhrif á aðrar mælingar heldur 

einungis gólfhitann.  

 

 
Línurit 5-1: Hlutfallsraki í andrúmslofti 
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Línurit 5-2: Hitastig steypu 

 

5.4 Formbreytingar 

5.4.1 Rýrnun/þrútnun 

Línurit 5-3 sýnir formbreytingar fyrstu 24 klukkustundirnar eftir að steypunni er 

komið fyrir í mælitækinu en línurit 5-4 sýnir formbreytingar yfir allt tímabilið eða 14 daga. 

Eins og sést á línuriti 5-4 þá er rýrnunin mest í blöndu 1 (BS) en minnst í blöndu 5 (VS2) og 

2 (VS). Það sem blanda 2 (VS) og blanda 5 (VS2) eiga sameiginlegt er að þær þenjast á 

fyrstu klukkutímunum eftir að steypan er sett í tækið og eru því plastískar formbreytingar í 

þeim mjög litlar.  

Allar blöndurnar byrja að rýrna strax á fyrsta degi fyrir utan blöndu 5 (VS2) en hún 

byrjar ekki að rýrna fyrr en á þriðja degi. Umtalsvert meiri rýrnun á sér stað í blöndu 1 (BS) 

heldur en í hinum blöndunum bæði fyrsta sólarhringinn og eftir 14 daga. Næst mesta 

plastíska rýrnunin á sér stað í blöndu 4 (NS) en á rýrnuninni hægist verulega þegar líður á 

hvörfunartímann.    
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Línurit 5-3: Formbreytingar fyrstu 24 klukkustundirnar eftir niðurlögn 

 

 

 

 

Línurit 5-4: Formbreytingar yfir 14 daga tímabil 
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Línurit 5-5 sýnir hlutfallslega hversu mikið hver blanda hefur rýrnað miðað við að 

heildarrýrnun sé skilgreind sem 14 dagar. Þá sést að mikill munur er á milli blandna og eru 

blanda 1 (BS) og blanda 4 (NS) búnar að rýrna um 56% af 14 daga rýrnuninni eftir aðeins 24 

klukkustundir. Þar á eftir kemur blanda 3 (AS) með c.a. 37% en minnsta hlutfallslega 

upphafsrýrnunin er í blöndu 2 (VS) eða um 20%. Blanda 5 (VS2) byrjar hins vegar ekki að 

rýrna fyrr en á þriðja degi og sýnir línuritið því þennslu fram að þriðja degi.  

Því er ljóst að rýrnunin fyrsta sólarhringinn getur verið hlutfallslega há, og því 

varhugavert að gera ekki ráð fyrir henni í stöðluðum mælingum.  

 

 

Línurit 5-5: Hlutfallsleg rýrnun miðað við 14 daga heildarrýrnun 

 

5.4.2 Verping 

Hvenær óhætt er að leggja gólfefni yfir ílögn er mjög háð verpingu ílagnar, sem og rakastigi 

hennar. Ef gólfefni (s.s. flísar eða parket) eru sett of snemma, og ílögnin heldur áfram að 

verpast, myndast spennur í gólfefninu sem geta leitt til skemmda. Blöndur 1 (BS) og 4 (NS) 

byrja tiltölulega fljótt að verpast miðað við hinar blöndurnar og er verpingin mest í þeim eins 

og sjá má á línuriti 5-6. Ef vel er að gáð sést að í blöndu 3 (AS) og 5 (VS2) verður stökk í 

ferlinum á þriðja degi sem hugsanlega orsakast vegna losunar á spennum milli steypunnar og 

mælitækisins og því er lítið að marka verpinguna fyrstu dagana. Mikill munur er á verpingu 

blandnanna eftir 14 dagana rétt eins og á rýrnuninni.  
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Línurit 5-6: Formbreytingar yfir 14 daga tímabil 

 

Vitað er að samhengi er milli verpingar og rýrnunar vegna þess að báðar eru þessar 

formbreytingar háðar útþornun steypunnar, en engar heimildir fundust um það hvers konar 

tenging er þarna á milli. Til þess að reyna að gefa einhverja mynd af því sambandi sem er á 

milli verpingar í gólfílögnum og rýrnunar/þrútnunar var ákveðið að margfalda þessa tvo þætti 

saman. Eins og línurit 5-7 sýnir að þá verður heildarformbreytingin minnst í blöndu 3 (AS). 

Þetta línurit er eingöngu ætlað til þess að sýna myndrænt mögulega tengingu milli þessara 

þátta og því er einingum sleppt á y-ási línuritsins.  

 

Línurit 5-7: Sambandið milli verpingar og rýrnunar/þrútnunar yfir 14 daga tímabil 
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Línurit 5-8 og 5-9 sýna niðurstöður mælinga sem gerðar voru í þýskri rannsókn á 

formbreytingum steypu með mismunandi sementsgerð. Sem og í þessari rannsókn var þarna 

byrjað að mæla frá því að steypan er fersk og eins og ferlarnir sýna, þá hegða þeir sér töluvert 

svipað og þeir ferlar sem sýndir voru hér fyrr í verkefninu.  

 

Línurit 5-8: Rýrnun/þrútnun yfir 56 daga tímabil [15:93] 

 

Línurit 5-9: Verping yfir 28 daga tímabil [15:93] 
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5.5 Þróun styrks 

Í töflu 5-2 hér að neðan sjást niðurstöður mælinga á styrk allra fimm steypublandnanna. 

Niðurstöðurnar má síðan sjá myndrænt á línuriti 5-10 og 5-11.   

 

Tafla 5-2: Styrkur allra blandna 

Blanda nr.    
1. Björgunar-

sandur 

2. Vatnsskarðs-

sandur 

3. Affalls-

sandur 

4. Norskur 

sandur 

5. Vatnsskarðs-

sandur 2 

Þrýstiþol             

1 d [MPa] 15,5 16,3 12,3 18,8 14,0 

2 d [MPa] 29,0 25,5 20,3 30,3 23,0 

7 d [MPa] 44,0 37,3 33,3 45,8  41,8 

14 d [MPa] 48,3 46,0 39,0 54,0  46,5 

21 d [MPa] 50,3 50,5 43,3 59,3  46,8 

28 d [MPa] 58,0 52,2 45,0 64,8  50,8 

Beygjutogþol             

1 d [MPa] 4,2 3,8 3,3 4,3 3,1 

2 d [MPa] 5,5 5,4 4,0 5,3 4,1 

7 d [MPa] 5,6 5,9 4,7 6,2  6,0 

14 d [MPa] 6,2 6,3 4,7 5,8  6,1 

21 d [MPa] 6,4 6,3 5,1 6,9  7,0 

28 d [MPa] 6,9 7,7 4,7 6,5  7,4 

 

 

 
Línurit 5-10: Beygjutogþol steypu  
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Ástæðuna fyrir því að beygjutogþol steypublöndu 2 (VS) og 5 (VS2) er mest má að 

hluta rekja til þess að þessar blöndur innihalda Vatnsskarðssandinn, og eins og mynd C-4 (sjá 

viðauka C) sýnir er hann mjög opinn og grófur og því bindast fylliefnin betur við 

sementsefjuna. Það gerir það að verkum að fylliefnin brotna með efjunni og vinna því með 

henni á meðan brotið fer að mestu í kringum fylliefnin í hinum blöndunum. 

 Blanda 3 (AS) hefur hins vegar töluvert minna beygjutogþol heldur en hinar 

blöndurnar og er ástæðan að hluta til sú að mikið af stórum loftbólum mynduðust við 

blöndunina sem hugsanlega má rekja til of mikils flots í steypunni.  

 

Línurit 5-11: Þrýstiþol steypu 

Niðurstöður mælinga á þrýstiþoli eru í samræmi við styrk fylliefnanna í blöndunum. 

Eins og kemur fram í töflu 2-1 þá er þrýstiþol graníts að jafnaði töluvert hærra heldur 

þrýstiþol basalts, en þrýstiþol fylliefna fer töluvert eftir því hversu opin þau eru. Því er 

eðlilegt að hér sé blanda 4 (NS) með mest þrýstiþol, síðan blanda 1 (BS) og þá blöndur 2 

(VS) og 5 (VS2). Sama gildir með blöndu 3 (AS) og í beygjutogþolinu að mjög stórar 

loftbólur mynduðust sem að hluta til útskýra frekar lágan styrk. Allar blöndurnar uppfylla þó 

bæði kröfur um beygjutogþol og þrýstiþol sem settar voru í kafla 3.   
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5.6 Rakamagn í steypu 

Mælt var heildarrakastig hverrar steypublöndu þegar steypan var fersk. Tafla 5-3 sýnir 

mælingar  heildarrakastigs, og heildarrakastig samkvæmt Compose. Eins og sést eru þær tölur 

svipaðar sem bendir til þess að v/s-tala sé nokkuð nákvæm. Síðan var mettivatn steypunnar 

reiknað út og þannig hægt að reikna hversu mikill laus raki var í steypunni. Þær tölur eru á 

bilinu 11,7-13,3 sem einnig gefur vísbendingu um að v/s-tala sé nokkuð rétt. 

 

Tafla 5-3: Fersk steypa 

Tegund steypu 

Heildarraki 

í steypu 

mældur 

[%] 

Heildarraki 

í  Compose 

[%] 

Rúmþyngd 

steypu 

[kg/m3] 

Yfirborðsþurr 

fylliefni 

[kg/m3] 

Mettivatn 

fylliefna 

[%] 

Mettivatn 

í steypu 

[%] 

Mettivatn 

í steypu 

[kg/m3] 

Laus raki 

[%] 

Blanda 1 (BS) 15,2 15,2 2289 1636 3,7 2,6 60,5 12,6 

Blanda 2 (VS) 15,8 16,3 2270 1619 4,8 3,4 77,7 12,4 

Blanda 3 (AS) 17,0 17,1 2200 1547 5,2 3,7 80,4 13,3 

Blanda 4 (NS) 11,9 12,3 2265 1613 0,3 0,2 4,8 11,7 

Blanda 5 (VS2) 15,9 16,3 2269 1619 4,8 3,4 77,7 12,5 

 

 

Heildarrakastig steypunnar eftir 14 daga var mælt og sjást niðurstöðurnar á línuriti 5-12. Með 

sömu aðferð og hér að ofan var hægt að reikna hversu mikill laus raki var í steypunni eftir 14 

daga (sjá töflu 5-4). 

 

 

Línurit 5-12: Heildarraki í steypu eftir 14 daga í mælitækinu 
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Tafla 5-4: 14 daga gömul steypa 

Tegund steypu 

Heildarraki í 

steypu 

mældur [%] 

Rúmþyngd 

steypu 

[kg/m3] 

Yfirborðsþurr 

fylliefni 

[kg/m3] 

Mettivatn 

fylliefna 

[%] 

Mettivatn 

í steypu 

[%] 

Mettivatn 

í steypu 

[kg/m3] 

Laus raki 

[%] 

Blanda 1 (BS) 8,8 2240 1636 3,7 2,7 60,5 6,1 

Blanda 2 (VS) 8,8 2330 1619 4,8 3,3 77,7 5,5 

Blanda 3 (AS) 9,5 2090 1547 5,2 3,8 80,4 5,7 

Blanda 4 (NS) 6,4 2340 1613 0,3 0,2 4,8 6,2 

Blanda 5 (VS2) 8,3 2310 1619 4,8 3,4 77,7 4,9 

 

Steypa getur verið að rýrna mjög lengi frá því að hún er fersk eins og myndir 2-10 og 

2-11 í kafla 2 sýna fram á. Í þessu verkefni var rýrnunin skoðuð í 14 daga og því ekki hægt að 

segja til um hversu mikið steypublöndurnar eiga eftir að rýrna. Eins og áður var greint frá,  þá 

fer rýrnun steypu töluvert eftir hvörfunargráðu og því væri hugsanlega hægt að gefa ákveðna 

mynd af því hversu langt rýrnunarferlið væri komið, væri vitneskja um hvörfunargráðuna. 

Hana er hins vegar erfitt að finna út en hana væri hugsanlega hægt að áætla út frá línuriti 5-13 

sem byggir á formúlum úr Betonbogen. Línuritið sýnir hvernig vatn og sement með v/s-tölu 

0,6 hvarfast miðað við að ekkert vatn sé að gufa upp [16:368–370].  

 

Línurit 5-13: Hvörfun vatns og sements þar sem v/s-talan er 0,6 

Svo að hægt sé að lesa hvörfunargráðu steypunnar út frá línuriti 5-13 þarf að vita hversu 

mikið laust vatn er í steypunni eftir 14 daga. Ef hægt væri að mæla hversu mikið vatn gufar 

upp á hvörfunartíma steypunnar væri mögulega hægt að lesa út hvörfunargráðu steypunnar út 

frá lausum raka og uppgufun. 
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6 Niðurstöður og fylgni 

 

Töluverður munur er á formbreytingum milli fylliefnanna sem skoðuð voru eins og 

niðurstöður mælinga sýna. Til þess að reyna að varpa ljósi á af hverju þessi munur stafar, var 

skoðað hvort tenging væri á milli formbreytinga og annarra þátta steypublandnanna. Í þessu 

verkefni voru þó aðeins fimm steypublöndur skoðaðar og því er óvissuþátturinn töluverður. 

Fleiri mælingar hefði þurft að gera til þess að fá betri mynd af hugsanlegu samhengi milli 

formbreytinga og annarra þátta. 

 

Tafla 6-1: Niðurstöður mælingar 

Gerð 

steypublöndu 

14 daga 

rýrnun 

[mm/m] 

14 daga 

verping 

[mm/m] 

14 daga 

þrýstiþol 

[MPa] 

14 daga 

beygjutogþol 

[MPa] 

Filler 

[kg/m3] 

Mettivatn 

[kg/m3] 
k-stuðull 

Sáldur 

fylliefna > 4 

mm [%] 

Blanda 1 (BS) 0,58 1,72 48,3 6,2 734 60,5 2,39 12 

Blanda 2 (VS) 0,20 0,78 46,0 6,3 877 77,7 2,61 27 

Blanda 3 (AS) 0,30 0,43 39,0 4,7 500 80,4 2,9 18 

Blanda 4 (NS) 0,27 1,71 54,0 5,8 665 4,8 2,69 21 

Blanda 5 (VS2) 0,20 1,29 46,5 6,1 763 77,7 2,85 29 

 

Tafla 6-1 sýnir mismunandi mælingar sem gerðar voru og því næst var skoðað hvort einhver 

fylgni væri milli þessara þátta, og búin til línurit í Excel til að kanna fylgnina. 

Byrjað var á því að skoða hvort einhver tenging væri á milli 14 daga rýrnunar og 14 

daga verpingar í steypublöndunum og sýnir línurit 6-1 að svo er ekki.  

 

Línurit 6-1: Samband milli rýrnunar og verpingar 
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Engin fylgni virðist vera á milli 14 daga rýrnunar og magni fínefna í steypublöndunum (sjá 

línurit 6-2). Eins og línuritið sýnir þá er það blanda 1 (BS) sem er töluvert á skjön við hinar 

blöndurnar. Prófað var að sleppa henni í samanburðinum og var þá sjáanleg fylgni milli 

rýrnunar og fillers, eins og sést á línuriti 6-3. 

 

Línurit 6-2: Samband milli 14 daga rýrnunar og fillers 

 

Línurit 6-3: Samband milli 14 daga rýrnunar og fillers, án blöndu 1 (BS) 

Samkvæmt línuritinu eykst rýrnunin eftir því sem minna er af filler og er niðurstaðan þvert á 

það sem fræðin segja. Því er mögulegt að um tilviljun sé að ræða eða að mismunandi 

kornadreifing sé þarna að skipta máli. 
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Engin sjáanleg fylgni er á milli 14 daga verpingar og fillers (sjá línurit 6-4). 

 

Línurit 6-4: Samband milli 14 daga verpingar og fillers 
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Fjallað var um í kafla 2 að léttfylliefni (sem eru mjög opin) rýrnuðu minna sökum þess 

hversu mikið mettivatn þau innihalda. Í þessu verkefni voru bæði notuð opin og þétt fylliefni 

en þrátt fyrir það er engin fylgni á milli 14 daga rýrnunar og mettivatns í steypu samkvæmt 

niðurstöðum mælinga. Einnig er lítil fylgni milli 14 daga verpingar og mettivatns í steypu.  

 

Línurit 6-5: Samband milli 14 daga rýrnunar og mettivatns í steypu 

 

 

Línurit 6-6: Samband milli 14 daga verpingar og mettivatns í steypu 
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Skoðað var hvort samhengi væri milli 14 daga formbreytinga og k-stuðuls  og eins og línurit 

6-7 og 6-8 sýna, þá er ekki hægt að segja að fylgni sé þar á milli. 

 

Línurit 6-7: Samband milli 14 daga rýrnunar og k-stuðuls 

 

 

Línurit 6-8: Samband milli 14 daga verpingar og k-stuðuls 
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Engin sjáanleg fylgni er á milli 14 daga formbreytinga og 14 daga beygjutogþols. 

 

Línurit 6-9: Samband milli 14 daga rýrnunar og 14 daga beygjutogþols 

 

 

Línurit 6-10: Samband milli 14 daga verpingar og 14 daga beygjutogþols 
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Ekkert samband virðist vera milli 14 daga rýrnunar og 14 daga þrýstiþols en hins vegar er 

fylgni milli 14 daga verpingar og 14 daga þrýstiþols eins og línurit 6-12 sýnir. Verping 

steypunnar virðist aukast samhliða aukins þrýstiþols.  

 

Línurit 6-11: Samband milli 14 daga rýrnunar og 14 daga þrýstiþols 

 

Línurit 6-12: Samband milli 14 daga verpingar og 14 daga þrýstiþols 
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Ef magn fylliefna yfir sigtisstærð 4 mm er skoðað, sést að töluverð fylgni er á milli þess og 

14 daga rýrnunar. Samkvæmt þessum niðurstöðum er 14 daga rýrnunin meiri, eftir því sem 

minna er af kornastærð > 4 mm.  

 

Línurit 6-13: Samband milli 14 daga rýrnunar og fylliefnamagns yfir sigtisstærð 4 mm 

 

Engin fylgni virðist hins vegar vera milli 14 daga verpingar og fylliefna yfir sigtisstærð         

4 mm eins og línurit 6-14 sýnir. 

 

Línurit 6-14: Samband milli 14 daga verpingar og sáldurs yfir sigtisstærð 4 mm 
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7 Útreikningar á rýrnun 

Ekki er hægt að fjalla um formbreytingar í steypu án þess að nefna þær reikniaðferðir sem 

notaðar eru til þess að spá fyrir um rýrnun hennar. Almennt er erfitt að reikna út rýrnun og 

formbreytingar steypu vegna þess hversu breytilegt efni hún er. Til eru þó leiðir til þess að 

spá fyrir um rýrnun steypu og verður hér farið yfir annars vegar aðferð samkvæmt Eurocode 

2 og hins vegar samkvæmt DIN 4227. 

 

7.1 Eurocode 2 [17] 

Heildar rýrnun steypu samkvæmt EC2 má skipta niður í þurrkrýrnun og 

sjálfútþornunarrýrnun: 

            

Jafna 7-1: Heildarrýrnun steypu 

Þar sem: 

  εcs er heildarrýrnunin 

  εcd er þurrkrýrnunin 

  εca er sjálfútþornunarrýrnunin 

 

Þurrkrýrnunin er reiknuð með eftirfarandi formúlu: 

   ( )     (    )           
 

Jafna 7-2: Þurrkrýrnun steypu 

Þar sem: 

           [(            )   
(      

   
    

)
]                

         [  (
  

   
)
 

] 

Þar sem: 

fcm er meðal þrýstistyrkur steypunnar [MPa] 

fcmo = 10 MPa  

αds1 er stuðull sem er ákvarðaður út frá gerð sements 

   = 3 fyrir sementsgerð S 
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   = 4 fyrir sementsgerð N 

   = 6 fyrir sementsgerð R 

αds2 er stuðull sem er ákvarðaður út frá gerð sements 

   = 0,13 fyrir sementsgerð S 

   = 0,12 fyrir sementsgerð N 

   = 0,11 fyrir sementsgerð R 

  RH = Hlutfallsraki umhverfis í %, og RH0 = 100 í % 

kh er stuðull sem er háður nothæðinni h0 (sjá töflu).  

 

 

 

   (    )  
(    )

(    )       √  
 

 

Þar sem: 

t er sá aldur steypunnar sem skoða á rýrnunina, í dögum. 

ts er aldur steypunnar þegar þurrkrýrnun (eða þrútnun) byrjar. 

Yfirleitt í lok aðhlúunar. 

h0 er nothæð þversniðsins í mm 

   

   
    

 
 

þar sem: 

   Ac er flatarmál þversniðs steypunnar 

   u er ummál þess svæðis þversniðsins sem verður fyrir útþornun 

 

Sjálfútþornunarrýrnunin er reiknuð með eftirfarandi formúlu: 

   ( )     ( )     ( ) 

Jafna 7-3: Sjálfútþornunarrýrnun 

 Þar sem: 

   ( )      (      )       

   ( )          √  
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7.2 DIN 4227 [18] 

Aðferðin er samkvæmt þýskum staðli og áætlar rýrnun út frá sigmáli, þykkt þversniðs, 

hlutfallsraka og aldri steypunnar.  

  

Tafla 7-1: Lýsir því hvernig grunnrýrnunin og kef-stuðullinn eru áætlaðir  

út frá sigmáli og hlutfallsraka 

 

 

          
  

 
 

Jafna 7-4: Innsetningarstuðull reiknaður út frá þversniðsstærð og hlutfallsraka 

 

Stuðullinn def er síðan notaður til þess að lesa út úr línuriti 7-1. 

 

Línurit 7-1: Sýnir lokarýrnun og rýrnun á ákveðnum tímapunkti 
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Jöfnu 7-5 er þá hægt að nota til þess að reikna rýrnun steypunnar eftir ákveðið marga daga 

samkvæmt línuriti 7-1. 

 

         (          ) 

Jafna 7-5: Rýrnun 

Þar sem: 

 εs0 = grunnrýrnun steypunnar samkvæmt töflu 7-1 

 ks,t = rýrnun á ákveðnum tímapunkti samkvæmt línuriti 7-1 

 ks,t0 = lokarýrnun samkvæmt línuriti 7-1 
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7.3 Útreikningar 

Hér að neðan má sjá niðurstöður byggðar á útreikningum samkvæmt Eurocode 2 og DIN 

4227. Þversniðsstærðir voru mældar á steypunni í mælitækinu og því hægt að reikna út 

rýrnunina.  

 

Eurocode 2: 

Tekið var meðaltal af 1,2,7 og 14 daga þrýstistyrk allra blandna. Styrkþróunin fyrir dagana á 

milli var síðan áætluð. Miðað var við 30% hlutfallsraka í byrjun en síðan 70% og var honum 

haldið þannig út 14 dagana. Línurit 7-2 sýnir rýrnunina myndrænt (Útreikningana sem 

línuritið byggir á má sjá í viðauka D). 

 

Línurit 7-2: Meðalrýrnun samkvæmt Eurocode 2 

DIN 4227: 

Skoðuð voru þrjú tilfelli og var miðað við hlutfallsrakastig 50, 70 og 90% í útreikningum. Sjá 

má útreikninga í viðauka D. Niðurstöður voru eftirfarandi: 

 

1) 

HR = 50% εs,t =  0,35 mm/m 

2) 

   
HR = 70% εs,t =  0,26 mm/m 

3) 

   
HR = 90% εs,t =  0,10 mm/m 
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7.4 Samanburður 

Súlurit 7-1 sýnir 14 daga rýrnun steypublandnanna fimm sem skoðaðar voru, og útreikninga 

samkvæmt Eurocode 2 og DIN 4227. Niðurstöður samkvæmt Eurocode 2 eru að gefa töluvert 

minni rýrnun heldur en mælingar sýna. DIN 4337 er hins vegar að gefa svipaða niðurstöðu og 

allar mælingar nema í blöndunni með Björgunarsandinum. Samt sem áður er þýski staðallinn 

ekki að gefa nægjanlega örugga niðurstöðu og því varhugavert að styðjast við hann.  

 

 
Súlurit 7-1: Niðurstöður mælinga og útreikninga á 14 daga rýrnun steypublandna 

Útreikningar samkvæmt Eurocode 2 og DIN 4227 byggja á niðurstöðum mælinga við 

staðlaðar aðstæður með ,,hefðbundinni” steypu. Þegar talað er um hefðbundna steypu er átt 

við að notuð voru bæði sandur og möl sem fylliefni, og notað var töluvert minna sement 

heldur en í þessu verkefni. Mælingarnar sem staðlarnir byggja á byrja heldur ekki að mæla 

strax frá því að steypan er fersk, heldur eftir 24 klukkustundir eins og kom fram í kafla 4.3.3.  

Því var ákveðið að prófa að sleppa rýrnuninni fyrstu 24 klukkutímana í mælingunum í þessu 

verkefni og bera saman við súlurit 7-1 (sjá næstu blaðsíðu).  
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Súlurit 7-2: Niðurstöður mælinga og útreikninga á 14 daga rýrnun. Rýrnunin fyrstu 24 klst var tekin 

burtu úr mælingum 

Hér sjást mælingar á rýrnun þegar búið er að sleppa fyrstu 24 klukkutímunum. Eins og sést 

þá er DIN 4227 að gefa nokkuð örugga niðurstöðu en Eurocode 2 er ennþá að sýna töluvert 

lægri niðurstöður heldur en mælingar á steypublöndunum með íslensku fylliefnunum. Hins 

vegar sýnir Eurocode 2 svipaða niðurstöðu og mælingar á steypunni með norska sandinum. 

Niðurstaðan sýnir einnig að íslensku fylliefnin eru að valda töluvert meiri rýrnun heldur en 

norski sandurinn ef rýrnuninni fyrstu 24 klukkustundirnar er sleppt, eins og staðlaðar 

mælingar gera ráð fyrir. Ef rýrnuninnni fyrstu 24 klukkutímana er ekki sleppt (línurit 7-1), 

sést að steypublöndurnar með Vatnsskarðssandinum eru að rýrna minna heldur en steypan 

með norska sandinum.   
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8 Niðurstöður og umræða 

 

Hér verður fjallað sérstaklega um niðurstöður rannsóknar, en einnig verður vikið að þeim 

óvissuþáttum sem fylgdu rannsókninni og öðrum spurningum sem vöknuðu við niðurstöður 

mælinga. Rétt er að rifja upp, eins og kom fram í öðrum kafla, að lítið er til af rannsóknum á 

skammtímaformbreytingum steypu með íslenskum fylliefnum og því takmarkað um þær 

vitað. Hins vegar segja fræðin að því lægri sem fjaðurstuðull fylliefna er, því meiri rýrnun og 

því þéttari fylliefni og hærri fjaðurstuðull, þeim mun minni rýrnun. Þó er líka talið að opin 

fylliefni sem hafa lægri fjaðurstuðul geti verið að gefa frá sér vatn til sementsins, sem orsakar 

innri aðhlúun steypunnar og getur dregið úr rýrnun hennar. 

 

Niðurstöður mælinga sem gerðar voru í þessari rannsókn sýna að töluverður munur er 

á skammtímaformbreytingum eftir því hvers konar fylliefni eru notuð. Ef rýrnunin er skoðuð 

fyrstu 24 klukkustundirnar sést að Björgunarblandan rýrnaði mest eða um 0,33 mm/m. Hún 

er því að rýrna u.þ.b. átta sinnum meira heldur en Vatnsskarðsblandan (með fínefnum), 

þrisvar sinnum meira en Affallsblandan og tvisvar sinnum meira en norska blandan. 

Vatnsskarðsblandan (án fínefna) byrjar ekki að rýrna fyrr en á þriðja degi. Sé litið á rýrnunina 

yfir 14 daga tímabil kemur í ljós að Björgunarblandan rýrnaði líka mest þar, eða um 0,58 

mm/m. Þetta er u.þ.b. þrisvar sinnum meira en Vatnsskarðsblandan (með fínefnum), tvisvar 

sinnum meira en Affallsblandan og norska blandan, og þrisvar sinnum meira en 

Vatnsskarðsblandan (án fínefna). Því eru plastíska rýrnunin, og 14 daga rýrnunin, umtalsvert 

meiri í steypunni með Björgunarsandinum heldur en í öllum hinum blöndunum. 

Lítil verping á sér stað í steypublöndunum fyrstu dagana en eykst þegar líður á 

hvörfunartímann. Verping eftir 14 daga er mjög svipuð í Björgunarblöndunni og norsku 

blöndunni, eða um 1,72 mm/m. Verping blandnanna tveggja er um það bil fjórum sinnum 

meiri heldur en verping Affallsblöndunnar, rúmlega tvisvar sinnum meiri heldur en verping 

Vatnsskarðsblöndunnar (með fínefnum) og 30%  meiri en verping Vatnsskarðsblöndunnar 

(án fínefna). 

Reynt var að varpa ljósi á hugsanlega tengingu milli rýrnunar og verpingar, en það var 

gert með því að margfalda þessa tvo þætti saman og kalla þá heildarformbreytingu. Mesta  

heildarformbreytingin er í steypublöndunni með Björgunarsandinum, því næst með norska 

sandinum, en töluvert minni í hinum þremur blöndunum. Minnsta heildarformbreytingin er á 

Affallsblöndunni.   
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Verulega kemur á óvart hversu mikið steypan með Björgunarsandinum formbreytist, 

og þá sérstaklega fyrstu 24 klukkustundirnar. Hann telst til frekar þéttra fylliefna á íslenskan 

mælikvarða og samkvæmt því ætti rýrnunin að vera lægri heldur en í hinum íslensku 

blöndunum. Hann inniheldur frekar lítið fínefnamagn, og því hlutfallslega minni sementsefju 

heldur en t.d. Vatnsskarðssandurinn, sem einnig ætti að leiða til minni rýrnunar. Hins vegar 

gæti ástæðan fyrir þessum miklum formbreytingum verið að Björgunarsandurinn inniheldur 

mikið af skeljabroti.  

Hraðar hægðist á rýrnuninni í steypublöndunni með norska sandinum heldur en hinum 

blöndunum og því mögulegt að ef rýrnunin hefði verið mæld lengur hefði hann rýrnað 

minnst. Litlar formbreytingar áttu sér einnig stað í steypublöndunni með Affalssandinum og 

sem líklega má rekja til þess hversu lítið fínefnamagn sandurinn inniheldur. 

Einnig koma niðurstöður mælinga á formbreytingum steypublöndunnar með 

Vatnsskarðssandinum á óvart. Vatnsskarðssandurinn er opið fylliefni og því með frekar lágan 

fjaðurstuðul sem ætti að auka rýrnun. Hann inniheldur líka mikið fínefnamagn ólíkt 

Björgunarsandinum, sem búist var við að myndi auka rýrnunina. Möguleg skýring á því hvers 

vegna steypan með Vatnsskarðssandinum formbreytist svona lítið, gæti verið sú að hann telst 

til mjög opinna fylliefna, og inniheldur töluvert mettivatn. Því getur verið að sandurinn sé að 

gefa frá sér mettivatn á hvörfunartíma steypunnar og þannig verið að hlúa að henni innan frá.  

Sé eingöngu litið til þess að aukin sementsefja í steypu leiðir til meiri rýrnunar, þar 

sem það er sementsefjan sem rýrnar, ætti sú steypublanda sem inniheldur mesta 

fínefnamagnið að rýrna mest. Þannig ætti Affallssandurinn að valda töluvert minni rýrnun 

heldur en hin fylliefnin, en Vatnsskarðssandurinn hins vegar mestri rýrnun. Vandamálið við 

að reyna að greina hvaða þættir það eru í fylliefnunum sem hafa áhrif á mismunandi 

formbreytingar er að öll þau fylliefni sem skoðuð voru hafa mismunandi kornadreifingu. Því 

er erfitt að bera saman steypu með Affalssand (lítið magn fínefna) og steypu með 

Vatnsskarðssand (mikið magn fínefna) og draga þá ályktun að aukið magn fínefna dragi úr 

rýrnun vegna þess að steypa með Vatnsskarðssandi rýrnar minna. Til þess að athuga hvort 

bæði magn fínefna og kornadreifing hafi áhrif á formbreytingar voru fínefni sigtuð frá í 

Vatnsskarðssandinum og búin til ný blanda. Niðurstaðan sýndi að aukið magn fínefna eykur 

skammtímarýrnun en hafði ekki áhrif á 14 daga rýrnunina. 

 Ákveðin niðurstaða verkefnisins er því sú að ekki er hægt að segja til með vissu um 

hvaða eiginleikar fylliefnanna valda mismunandi rýrnun vegna þess að þau hafa ekki sömu 

kornadreifingu. Því er mögulegt að í þessu verkefni sé kornadreifingin að hafa ráðandi áhrif 

og þannig skyggja á áhrif eiginleika fylliefnanna á formbreytingar steypunnar. En 
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meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða áhrif fylliefna á rýrnun í gólfílögnum eins 

og þau koma fyrir, og eru niðurstöðurnar skýrar hvað það varðar. Til þess að bera saman áhrif 

innri eiginleika fylliefnanna og áhrif þeirra á formbreytingar í gólfílögnum þyrfti að brjóta 

kornadreifingu fylliefnanna niður í smærri einingar með því að sigta efnin niður í t.d. 0-2, 2-

4, 4-6 og 6-8 mm og gera blöndu úr hverri kornastærð fyrir sig, og bera hverja sigtisstærð 

mismunandi fylliefna saman. 

Niðurstöður mælinga sýna að ákveðin fylgni er milli verpingar og þrýstiþols í 

steypublöndunum. Þetta kemur á óvart vegna þess að verping er eins og áður kom fram háð 

útþornun steypunnar en þrýstiþol er það ekki. Þrýstiþol er háð hvörfunargráðu steypunnar og 

því eykst þrýstiþolið óháð útþornun steypunnar. Þrýstistyrkur myndast í steypu þrátt fyrir að 

hún sé geymd við 100% hlutfallsrakastig. Þá sýndu niðurstöður einnig að fylgni er milli 

kornastærðar og rýrnunar. Eftir því sem hlutfallslega meira er af stórum kornum í steypunni, 

því minni verður rýrnunin. Mögleg ástæða fyrir þessu gæti verið að stærri fylliefni séu að 

veita meiri mótstöðu gagnvart rýrnun sementsefjunnar heldur en þau minni.  

Eins og niðurstöður hafa sýnt, fer rýrnun mikið eftir því hvers konar fylliefni eru 

notuð og eru niðurstöður mælinga misjafnar eftir því. Í ljósi þeirrar niðurstöðu skal bent á að 

þrátt fyrir að útreikningar samkvæmt Eurocode 2 og DIN 4227 taki mið af fjölmörgum ytri 

sem innri aðstæðum, er hvergi tekið tillit til hvers konar fylliefni eru notuð, né magn þeirra í 

steypublöndu. Útreikningar samkvæmt Eurocode 2 gefa töluvert lægri niðurstöður heldur en 

mælingar, en reikningar samkvæmt DIN 4227 gefa svipuð gildi og allar blöndurnar nema 

Björgunarblandan. Þessar reikniaðferðir byggja á rýrnunarmælingum sem gerðar eru við 

staðlaðar aðstæður á hefðbundinni steypu þar sem ekki er byrjað að mæla rýrnunina fyrr en 

eftir sólarhring. Steypublöndurnar með Björgunarsandinum og norska sandinum rýrnuðu um 

56% af 14 daga rýrnuninni fyrstu 24 klukkustundirnar sem staðlaðar mælingar hefðu því ekki 

gert ráð fyrir. Því ber að varast að styðjast við slíka útreikninga þegar áætla á rýrnun í 

gólfílögnum. Hins vegar voru niðurstöður samkvæmt DIN 4227 að gefa nokkuð örugga 

niðurstöðu fyrir allar blöndurnar, miðað við mælingar, ef fyrstu 24 klukkustundunum er 

sleppt í mælingunum.   

Mælingar á flæði sýna að fylliefnin hafa greinileg áhrif á vinnanleika steypu. 

Niðurstöður sýna að allar steypublöndurnar, nema blandan með Affallssandinum, náðu því 

flæði sem lagt var upp með og telst ásættanlegt í gólfílögn. Ástæðuna má rekja til þess að 

Affallssandurinn inniheldur mjög lítið fínefnamagn. 

Með tilliti til bæði vinnanleika og 14 daga formbreytinga er Vatnsskarðssandurinn að 

koma best út af þeim fylliefnum sem prófuð voru í þessari rannsókn. Hins vegar varð jafnara 
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flæði í steypublöndunum með norska sandinum og Björgunarsandinum, vegna þess að 

yfirborð fylliefnanna í þeim er sléttara heldur en í Vatnsskarðssandinum og því flæðir steypan 

betur.  

Rannsókn þessi var nokkrum ytri takmörkunum háð og ber þar helst að nefna þrjú 

atriði: 

 Aðeins eitt mælitæki er til sem mælir formbreytingar steypunnar allt frá því að hún er 

fersk. Því var aðeins hægt að skoða eina blöndu í einu sem gerði það að verkum að 

mjög fáar blöndur var hægt að skoða og aðeins eina af hverri gerð á þeim tímaramma 

sem verkefninu var settur.  

 Hrærivélin sem notuð var við steypublöndun er mjög lítil og því einungis hægt að 

hræra lítið magn af hverri blöndu. Vegna þess hve lítið magn var hrært var ekki hægt 

að mæla loftið í steypunni sem og rúmþyngd hennar. Eins með v/s-töluna að þá var 

rakastigið mælt í steypunni þegar hún var fersk og það borið saman við rakastigið sem 

ComPose gaf og var svipað í öllum blöndunum.  

 Sú aðferð sem Eurocode leggur til að notuð sé við mælingar á mettivatni í fylliefnum 

byggir að hluta til á huglægu mati og því má draga þá ályktun að hún sé ekki 

fullkomlega nákvæm. Því geta verið skekkjur í þeim mettivatnstölum sem hér voru 

notaðar sem myndi þá hugsanlega leiða til þess að v/s-talan sem lagt var upp með gæti 

verið skökk.  
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9 Samantekt 

 

Skoðaðar voru steypublöndur með Björgunarsand, Vatnsskarðssand, Affallssand og norskan 

sand sem fylliefni. Niðurstöður sýndu að töluverður munur er á skammtímaformbreytingum 

steypu eftir því hvaða tegund fylliefna er notuð. Steypan með Björgunarsandinum rýrnaði 

mest en steypan með Vatnsskarðssandinum rýrnaði minnst.  

Niðurstöður gáfu til kynna að fylgni væri á milli þrýstistyrks og verpingar í steypu. 

Einnig sýndu þær ákveðna fylgni milli kornastærðar og rýrnunar. 

Út frá niðurstöðum mælinga sem gerðar voru eru útreikningar á rýrnun samkvæmt 

Eurocode 2 og DIN 4227 ekki að gefa nægjanlega nákvæmar niðurstöður, og sýna þær að 

mælingar á rýrnun gefa hærri gildi heldur en útreikningarnir.   

Af þeim fylliefnum sem prófuð voru kom Vatnsskarðssandurinn bestur út sem 

fylliefni í gólfílögn, með tilliti til bæði vinnanleika og formbreytinga.  
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Viðauki A Uppskriftir steypu samkvæmt ComPose 
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Viðauki B Handútreikningar bornir saman við ComPose 

Blanda 1 (Björgunarsandur) 

     

       Raki í fylliefni mældur 

     Bakki 256 g 

     Efni blautt + bakki 2002 g 

     Efni þurrt + bakki 1878 g 

     Heildarraki 7,6 % 

     

       k-stuðull =  2,39 

 

Jafna 3-2 

   v/s-tala =  0,60 

 

Ákveðin fyrirfram 

  Loft =  2,0 % 

 

Ákveðið fyrirfram (náttúrulegt loft) 

 Wvirkt = 244 kg/m³ 

 

Línurit 3-1 

   

       Z =  407 kg/m³ 

 

Jafna 3-3 

   ρz =  3,15 kg/dm³ 

     ρw =  1,0 kg/dm³ 

     IBL = 2,0 kg/m³ 

 

Reiknað með 0,5 % af sementsmagni 

 ρIBL =  1,08 kg/dm³ 

     P =  20 kg/m³ 

 

Ákveðið fyrirfram 

  ρg =  2,70 kg/dm³ 

     

       g =  1634 kg/m³ 

 

Jafna 3-5 

   

       Mfylliefna =  3,7 % 

 

Fengið hjá Steypustöðinni 

  HRfylliefna = 7,6 % 

 

Fundinn með viktun 

  YRfylliefna =  3,9 % 

 

Jafna 3-8 

   Wviktað =  179 kg/m³ 

 

Jafna 3-9 

   

       graki =  1697 kg/m³ 

 

Jafna 3-10 

   

       Viktað magn er þá 

  
Notaði skv. ComPose 

 
Mismunur 

Sement 407 kg/m³ 

 

Sement 407 kg/m³ 

 

0,0 kg/m³ 

Vatn 179 kg/m³ 

 

Vatn 181 kg/m³ 

 

2,0 kg/m³ 

Fylliefni 1697 kg/m³ 

 

Fylliefni 1698 kg/m³ 

 

0,7 kg/m³ 

Flot 2,0 kg/m³ 

 

Flot 3,0 kg/m³ 

 

1,0 kg/m³ 

Heildarmagn 2285 kg/m³ 

 

Heildarmagn 2289 kg/m³ 

 

3,7 kg/m³ 
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Blanda 2 (Vatnsskarðssandur) 

     

       Raki í fylliefni mældur 

     Bakki 256 g 

     Efni blautt + bakki 1969 g 

     Efni þurrt + bakki 1878 g 

     Heildarraki 5,6 % 

     

       k-stuðull =  2,61 

 

Jafna 3-2 

   v/s-tala =  0,60 

 

Ákveðin fyrirfram 

  Loft =  2,0 % 

 

Ákveðið fyrirfram (náttúrulegt loft) 

 Wvirkt = 244 kg/m³ 

 

Línurit 3-1 

   

       Z =  407 kg/m³ 

 

Jafna 3-3 

   ρz =  3,15 kg/dm³ 

     ρw =  1,0 kg/dm³ 

     IBL = 2,0 kg/m³ 

 

Reiknað með 0,5 % af sementsmagni 

 ρIBL =  1,08 kg/dm³ 

     P =  20 kg/m³ 

 

Ákveðið fyrirfram 

  ρg =  2,67 kg/dm³ 

     

       g =  1615 kg/m³ 

 

Jafna 3-5 

   

       Mfylliefna =  4,8 % 

 

Fengið hjá Steypustöðinni 

  HRfylliefna = 5,6 % 

 

Fundinn með viktun 

  YRfylliefna =  0,8 % 

 

Jafna 3-8 

   Wviktað =  230 kg/m³ 

 

Jafna 3-9 

   

       graki =  1628 kg/m³ 

 

Jafna 3-10 

   

       Viktað magn er þá 

  
Notaði skv. ComPose 

 
Mismunur 

Sement 407 kg/m³ 

 

Sement 407 kg/m³ 

 

0,0 kg/m³ 

Vatn 230 kg/m³ 

 

Vatn 230 kg/m³ 

 

0,0 kg/m³ 

Fylliefni 1628 kg/m³ 

 

Fylliefni 1631 kg/m³ 

 

2,7 kg/m³ 

Flot 2,0 kg/m³ 

 

Flot 1,5 kg/m³ 

 

0,5 kg/m³ 

Heildarmagn 2267 kg/m³ 

 

Heildarmagn 2270 kg/m³ 

 

2,1 kg/m³ 
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Blanda 3 (Affallssandur) 

     

       Raki í fylliefni mældur 

     Bakki 603 g 

     Efni blautt + bakki 1762 g 

     Efni þurrt + bakki 1642 g 

     Heildarraki 11,5 % 

     

       k-stuðull =  2,90 

 

Jafna 3-2 

   v/s-tala =  0,60 

 

Ákveðin fyrirfram 

  Loft =  2,0 % 

 

Ákveðið fyrirfram (náttúrulegt loft) 

 Wvirkt = 244 kg/m³ 

 

Línurit 3-1 

   

       Z =  407 kg/m³ 

 

Jafna 3-3 

   ρz =  3,15 kg/dm³ 

     ρw =  1,0 kg/dm³ 

     IBL = 2,0 kg/m³ 

 

Reiknað með 0,5 % af sementsmagni 

 ρIBL =  1,08 kg/dm³ 

     P =  20 kg/m³ 

 

Ákveðið fyrirfram 

  ρg =  2,55 kg/dm³ 

     

       g =  1543 kg/m³ 

 

Jafna 3-5 

   

       Mfylliefna =  5,2 % 

 

Fengið hjá Steypustöðinni 

  HRfylliefna = 11,5 % 

 

Fundinn með viktun 

  YRfylliefna =  6,3 % 

 

Jafna 3-8 

   Wviktað =  145 kg/m³ 

 

Jafna 3-9 

   

       graki =  1640 kg/m³ 

 

Jafna 3-10 

   

       Viktað magn er þá 

  
Notaði skv. ComPose 

 
Mismunur 

Sement 407 kg/m³ 

 

Sement 407 kg/m³ 

 

0,0 kg/m³ 

Vatn 145 kg/m³ 

 

Vatn 150 kg/m³ 

 

4,5 kg/m³ 

Fylliefni 1640 kg/m³ 

 

Fylliefni 1638 kg/m³ 

 

2,0 kg/m³ 

Flot 2,0 kg/m³ 

 

Flot 3,5 kg/m³ 

 

1,5 kg/m³ 

Heildarmagn 2195 kg/m³ 

 

Heildarmagn 2199 kg/m³ 

 

4,0 kg/m³ 
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Blanda 4 (Norskur sandur) 

     

       Raki í fylliefni mældur 

     Bakki 662 g 

     Efni blautt + bakki 2531 g 

     Efni þurrt + bakki 2451 g 

     Heildarraki 4,5 % 

     

       k-stuðull =  2,69 

 

Jafna 3-2 

   v/s-tala =  0,60 

 

Ákveðin fyrirfram 

  Loft =  2,0 % 

 

Ákveðið fyrirfram (náttúrulegt loft) 

 Wvirkt = 244 kg/m³ 

 

Línurit 3-1 

   

       Z =  407 kg/m³ 

 

Jafna 3-3 

   ρz =  3,15 kg/dm³ 

     ρw =  1,0 kg/dm³ 

     IBL = 2,0 kg/m³ 

 

Reiknað með 0,5 % af sementsmagni 

 ρIBL =  1,08 kg/dm³ 

     P =  20 kg/m³ 

 

Ákveðið fyrirfram 

  ρg =  2,66 kg/dm³ 

     

       g =  1609 kg/m³ 

 

Jafna 3-5 

   

       Mfylliefna =  0,3 % 

 

Fengið hjá Steypustöðinni 

  HRfylliefna = 4,5 % 

 

Fundinn með viktun 

  YRfylliefna =  4,2 % 

 

Jafna 3-8 

   Wviktað =  175 kg/m³ 

 

Jafna 3-9 

   

       graki =  1677 kg/m³ 

 

Jafna 3-10 

   

       Viktað magn er þá 

  
Notaði skv. ComPose 

 
Mismunur 

Sement 407 kg/m³ 

 

Sement 407 kg/m³ 

 

0,0 kg/m³ 

Vatn 175 kg/m³ 

 

Vatn 175 kg/m³ 

 

0,1 kg/m³ 

Fylliefni 1677 kg/m³ 

 

Fylliefni 1680 kg/m³ 

 

3,1 kg/m³ 

Flot 2,0 kg/m³ 

 

Flot 1,5 kg/m³ 

 

0,5 kg/m³ 

Heildarmagn 2261 kg/m³ 

 

Heildarmagn 2264 kg/m³ 

 

2,4 kg/m³ 
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Blanda 5 (Vatnsskarðssandur 2) 

     

       Tekin voru 20 kg af ofnþurru efni og við það blandað 2,0 kg af vatni þannig að heildarrakinn  

í efninu var 10 %. 

      

       k-stuðull =  2,39 

 

Jafna 3-2 

   v/s-tala =  0,60 

 

Ákveðin fyrirfram 

  Loft =  2,0 % 

 

Ákveðið fyrirfram (náttúrulegt loft) 

 Wvirkt = 244 kg/m³ 

 

Línurit 3-1 

   

       Z =  407 kg/m³ 

 

Jafna 3-3 

   ρz =  3,15 kg/dm³ 

     ρw =  1,0 kg/dm³ 

     IBL = 2,0 kg/m³ 

 

Reiknað með 0,5 % af sementsmagni 

 ρIBL =  1,08 kg/dm³ 

     P =  20 kg/m³ 

 

Ákveðið fyrirfram 

  ρg =  2,67 kg/dm³ 

     

       g =  1615 kg/m³ 

 

Jafna 3-5 

   

       Mfylliefna =  4,8 % 

 

Fengið hjá Steypustöðinni 

  HRfylliefna = 10,0 % 

 

Fundinn með viktun 

  YRfylliefna =  5,2 % 

 

Jafna 3-8 

   Wviktað =  159 kg/m³ 

 

Jafna 3-9 

   

       graki =  1699 kg/m³ 

 

Jafna 3-10 

   

       Viktað magn er þá  

  
Notaði skv. ComPose 

 
Mismunur 

Sement 407 kg/m³ 

 

Sement 407 kg/m³ 

 

0,0 kg/m³ 

Vatn 159 kg/m³ 

 

Vatn 162 kg/m³ 

 

3,0 kg/m³ 

Fylliefni 1699 kg/m³ 

 

Fylliefni 1699 kg/m³ 

 

0,0 kg/m³ 

Flot 2,0 kg/m³ 

 

Flot 0,5 kg/m³ 

 

1,5 kg/m³ 

Heildarmagn 2267 kg/m³ 

 

Heildarmagn 2269 kg/m³ 

 

1,5 kg/m³ 

 

  



78 
 

Viðauki C Myndir af steypublöndum og fylliefnum 

Til þess að sýna kornadreifinguna í steypublöndunum voru sýnin söguð í sneiðar en eins og 

myndirnar hér að neðan sýna að þá er kornadreifingin í öllum blöndunum frekar jöfn yfir 

þversniðið og ekki hægt að sjá að steypan hafi verið að skilja sig. Stórar loftbólur mynduðust  

í blöndu 3 (AS) og má rekja ástæðuna til þess að mest var notað af flotefnum í henni, sem 

leiddi til þess að hún fór að blæða.  

Teknar voru myndir úr smásjá af steypublöndunum til þess að sýna hvernig fylliefnin 

líta út. Þær sýna hversu mikill munur er á þéttleika fylliefnanna sem notuð voru í blöndunum. 

Myndin af blöndu 3 (AS) sýnir vel loftbólurnar sem talað var um hér að ofan. 

 

 

 

Mynd C-1: Blanda 1 (Björgunarsandur) 

 

 

Mynd C-2: Blanda 1 (Björgunarsandur), tekin úr smásjá  
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Mynd C-3: Blanda 2 (Vatnsskarðssandur) 

 

 

 

Mynd C-4: Blanda 2 (Vatnsskarðssandur), tekin úr smásjá 
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Mynd C-5: Blanda 3 (Affallssandur) 

 

 

 

Mynd C-6: Blanda 3 (Affallssandur), tekin úr smásjá 
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Mynd C-8: Blanda 4 (Norskur sandur), tekin úr smásjá 

  

 

Mynd C-7: Blanda 4 (Norskur sandur) 
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Viðauki D Útreikningar samkvæmt EuroCode 2 og DIN 4227 

 

Eurocode 2 

Útreikningar samkvæmt Eurocode 2 miðað við gefinn þrýstistyrk og hlutfallsraka.  

bÞversnið =  95 mm 

hÞversnið =  48 mm 

Ac =  4560 mm² 

u =  95 mm 

h0 =  96 mm 

kh =  1,0 

 

fck 

[MPa] 

HR 

[%] 

t 

[dagar] 

t0 

[dagar] βds(t,ts)  εcd,0  εcd(t)  εca(∞)  βas(t)  εca(t) 

εcs 

[mm/m] 

40 30 0 0 0,0000 0,727 0,000 0,000075 0,000 0,0E+00 0,00 

40 70 1 0 0,0259 0,491 0,013 0,000075 0,181 1,4E-05 -0,01 

40 70 2 0 0,0505 0,491 0,025 0,000075 0,246 1,8E-05 -0,02 

40 70 3 0 0,0738 0,491 0,036 0,000075 0,293 2,2E-05 -0,04 

40 70 4 0 0,0961 0,491 0,047 0,000075 0,330 2,5E-05 -0,05 

40 70 5 0 0,1173 0,491 0,058 0,000075 0,361 2,7E-05 -0,06 

40 70 6 0 0,1375 0,491 0,067 0,000075 0,387 2,9E-05 -0,07 

40 70 7 0 0,1569 0,491 0,077 0,000075 0,411 3,1E-05 -0,08 

40 70 8 0 0,1753 0,491 0,086 0,000075 0,432 3,2E-05 -0,09 

40 70 9 0 0,1930 0,491 0,095 0,000075 0,451 3,4E-05 -0,09 

40 70 10 0 0,2100 0,491 0,103 0,000075 0,469 3,5E-05 -0,10 

40 70 11 0 0,2262 0,491 0,111 0,000075 0,485 3,6E-05 -0,11 

40 70 12 0 0,2418 0,491 0,119 0,000075 0,500 3,7E-05 -0,12 

40 70 13 0 0,2568 0,491 0,126 0,000075 0,514 3,9E-05 -0,13 

40 70 14 0 0,2712 0,491 0,133 0,000075 0,527 4,0E-05 -0,13 
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DIN 4227 

 

Útreikningar samkvæmt DIN 4227 miðað við mismunandi hlutfallsrakastig: 

 

1) 

bÞversnið =  95 mm 

 

εs0 =  -1,3,E-01 

hÞversnið =  48 mm 

 

def =  48,0 cm 

Ac =  4560 mm² 

 

ks,t =  0,1 

u =  95 mm 

 

ks,t0 =  0,9 

h0 =  96 mm 

 
εs,t =  0,10 mm/m 

HR =  90 % 

   
kef =  5 

    

 

2) 

    bÞversnið =  95 mm 

 

εs0 =  -3,2,E-01 

hÞversnið =  48 mm 

 

def =  14,4 cm 

Ac =  4560 mm² 

 

ks,t =  0,2 

u =  95 mm 

 

ks,t0 =  1,0 

h0 =  96 mm 

 
εs,t =  0,26 mm/m 

HR =  70 % 

   kef =  1,5 

    
 

3) 
    bÞversnið =  95 mm 

 

εs0 =  -4,6,E-01 

hÞversnið =  48 mm 

 

def =  9,6 cm 

Ac =  4560 mm² 

 

ks,t =  0,3 

u =  95 mm 

 

ks,t0 =  1,05 

h0 =  96 mm 

 
εs,t =  0,35 mm/m 

HR =  50 % 

   
kef =  1,0 

    

 

 


