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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um áhrif frosts á steypu með áherslu á unga steypu. Fyrst er tekin 

saman staða þekkingar á þessu sviði þar sem byggt er á bæði innlendum og erlendum 

heimildum. Skoðað var hvaða ferli eigi sér stað þegar steypa frýs og hvernig helstu 

skemmdir lýsa sér,  fjallað um reikniaðferðir til að meta hitaáhrif á þrýstistyrk steypu, 

hvernig frostþol er skilgreint og loks hvaða ráðstöfunum megi beita til að draga úr 

frostskemmdum. Þar á eftir er meginviðgangsefni rannsóknarverkefnisins lýst sem fólst í 

að steypa og prófa  210 sívalninga, 22 teninga og 1 plötusýni. Sýnin voru látin harðna við 

12 mismunandi umhverfisaðstæður þar sem umhverfishitastigi var breytt á milli tilrauna.  

Hver tilraun samanstóð af  mislöngum tímabilum af  +5°C, -5°C og  +20°C 

hitastigsköflum.  Gerðar voru mælingar á þrýstiþoli steypunnar og yfirborðsflögnun við 

mismunandi aldur hennar auk þess að mæla hitastig samfellt á meðan hitabreytingar áttu 

sér stað. Meginniðurstaðan var að frostakafli sem ung steypa lendir í  lækkar töluvert 

þrýstistyrk samanborið við sýni sem fá kjöraðstæður.  Eftir 90 daga er munurinn þó minni 

en við 28 daga. Marktækur munur er á hvort steypa frýs í 12 tíma eða 24 tíma. Verulega 

dregur úr yfirborðsflögnun ef steypa fær að harðna í sólahring eða lengur við +5°C áður en 

hún lendir í frosti.  Fyrirliggjandi reikniaðferðir við mat á þrýstistyrk sem taka tillit til 

hitastigsbreytinga við hörðnun steypu gefa niðurstöður sem eru í ágætu samræmi við 

mælingar. 
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Abstract 

This paper discusses the impact of frost on concrete with a focus on young concrete. First 

is summarized the status of knowledge in this field, which is based on both domestic and 

foreign sources. Examined the process that takes place when the concrete freezes and the 

principal damage is characterized, how frost is defined and then the measures that may be 

applied to reduce frost damage. Thereafter discussed the research were 210 cylinders, 22 

cubes and 1 small concrete plate were tested. The samples were allowed to cure at 12 

environmental conditions where the ambient temperature was varied between experiments. 

Each experiment consisted of periods varying periods of +5°C, -5°C and +20°C outside 

temperature. Measurements were made of the pressure resistance of the concrete and the 

surface scaling of the concrete.  Also continuously measure the temperature of the concrete 

when temperature changes occurred. The main result was that young concrete encountered 

considerable pressure decreases in strength compared with samples treated with ideal 

conditions. After 90 days, the difference is less than 28 days. There are significant 

differences on whether concrete freezes in 12 hours or 24 hours. If concrete is able to 

harden for 24 hours or longer at +5°C it seems that there is no difference  in surface 

scaling. Existing calculation methods for the assessment of pressure strength taking into 

account temperature changes of hardening concrete gives results that are in line with the 

measurements. 
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1 Inngangur 

Rannsókn þessi er hluti af tveggja anna lokaverkefni í Byggingarverkfræði við Háskóla 

Íslands. Meginviðfangsefni rannsóknarinnar eru þau áhrif sem frost hefur á þrýstistyrk 

ungrar steypu.  

Íslenskur byggingariðnaður glímir við mjög erfiðar veðuraðstæður eins og nýliðinn vetur 

hefur minnt okkur rækilega á. Þau áhrif sem frost hefur á steypu hefur mikið verið 

rannsakað en mest af þeirri umfjöllun og rannsóknum snýr að fullharðnaðri steypu og 

hegðun hennar gagnvart frosti. Ung steypa er viðkvæm fyrir frosti þar sem hún er í þeim 

fasa að mynda styrk og vatn í henni á eftir að bindast sementi.  Hún er því töluvert 

vatnsríkari en hörðnum steypa. Í ritinu Vetrarsteypa (R.B., 1998) er bent á að rannsóknir á 

frostþoli ungrar steypu hafi ekki verið gerðar hérlendis. 

Íslenskar veðuraðstæður eru þannig að hitastig á veturna sveiflast gjarnan upp og niður 

fyrir 0°C með óreglulegu millibili. Verktakar þurfa þá gjarnan að sæta lagi og steypa í 

stuttum þíðum og gera ráðstafanir til þess að fyrirbyggja skemmdir af völdum frosts.  Öll 

aukin þekking á hegðun steypu á þessu tímabili er til bóta og aukin vitneskja eykur líkur á 

að fyrirbyggjandi ráðstafanir séu réttar og gagnlegar í nægilega langan tíma. 

Viðfangsefnið er í raun mjög breitt og hægt er að rannsaka hin ýmsu áhrif sem frost hefur á 

unga steypu. Rannsóknin mun einskorðast við skoðun á þrýstistyrk steypu auk 

veðrunarþols hennar. 

Er það von höfundar að rannsókn þessi bæti einhverju við þá þekkingu sem þegar er til á 

viðfangsefninu, sérstaklega hvað varðar íslenskar aðstæður.  
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2 Markmið og skilgreining  

2.1 Markmið 
Að skoða íslenskar og erlendar heimildir auk annarrar þekkingar sem til er varðandi hvaða 

áhrif frost hefur á steypu með áherslu á unga steypu. 

Að útfæra og framkvæma rannsókn til að kanna áhrif frost á eiginleika ungrar steypu. Þar 

verður einkum horft til þrýstistyrks, yfirborðsflögnunar og þróun hitastigs í steypu. 

Draga þær ályktanir sem koma í ljós í rannsókninni og bera þær saman við fyrirliggjandi 

þekkingu eftir atvikum. 

2.2 Skilgreining verkefnisins 

2.2.1 Heimildavinna 

Kannaðar verða vísindagreinar, skýrslur, leiðbeiningar og önnur aðgengileg þekking þar 

sem fjallað er um frostþol steypu og skilgreiningu þess. 

Lögð verður sérstök áhersla á þær upplýsingar sem til eru varðandi íslenskar aðstæður auk 

þeirra rannsókna, leiðbeininga og annarrar þekkingar sem til er. Kannað verður hvernig 

söluaðilar steypu haga sinni ráðgjöf til verktaka varðandi meðferð og ráðstafanir við 

steypuvinnu að vetrarlagi. 

Athugað verður ríkjandi veðurlag á suðurvestur horni Íslands og verður það notað sem 

viðmið við ákvörðun á uppsetningu frosts og þíðu í rannsókninni. 

2.2.2 Rannsókn 
Rannsóknin sjálf er margþætt en megin tilgangur hennar er að gera rannsókn á ungri steypu 

og meta þau áhrif sem frost hefur á þrýstistyrk og veðrunarþol hennar. Nánar er gerð grein 

fyrri rannsókninni í kafla 5 sem fjallar um skipulag og framkvæmd hennar.  

2.2.3 Niðurstöður 

Fjallað verður um mæliniðurstöður rannsóknarinnar og reynt að nýta þær til að draga 

ályktanir um frostþol ungrar steypu. Stefnt er að því að hægt verði að bera saman 

niðurstöðurnar við fyrirliggjandi þekkingu á einn eða annan hátt.  Að lokum verða dregnar 

ályktanir eftir því sem hægt er.  
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3 Staða þekkingar 

3.1 Inngangur 

Mannvirki á Íslandi og víðar eru gjarnan byggð úr þremur byggingarefnum, steypu, stáli og 

timbri. Í lokaritgerð Kenneth Breiðfjörð (2011) er að finna yfirlit yfir heildarinnflutning á 

byggingarefni til Íslands. Þar kemur fram að hlutfall sements er um 33% og 

steypustyrktarstáls er rúmlega 9%.  Alls eru því hráefni í steypt mannvirki rúmlega 40% af 

innflutningi byggingarefna. Þessu til viðbótar eru fylliefni í steypuna sem eru nánast 

einvörðungu íslensk. Þessar upplýsingar sýna að steinsteypa er það byggingarefni sem er 

algengast á Íslandi.  Það blasir reyndar við þegar íslensk mannvirki eru skoðuð.  

Val á steypu sem byggingarefni helgast af nokkrum þáttum.  Stór hluti hráefna í steypu eru 

fylliefni sem eru innlend framleiðsla. Það hefur haft þau áhrif að steypa hefur hækkað 

minni heldur en innflutt byggingarefni eins og stál og timbur. Veðrunar- og brunaþol 

steypu er mikið sem hefur líklega haft mikil áhrif á vinsældir hennar, einkum á árum áður. 

Auk þess er þrýstiþol hennar er mikið og hún því mjög hentug til að flytja krafta í gegnum 

mannvirki niður í undirliggjandi burðarhæft lag. Vegna þessa eiginleika steypunnar er hún 

mikið notuð í mannvirki. Verulegur hluti hennar er nýttur í burðarvirki mannvirkja. 

Notkunarmöguleikar hennar eru þó miklir og er hún nýtt á ýmsan hátt sem of langt mál er 

að telja upp hér. 

Skipta má álagi á steypu í tvennt.  Annars vegar er um að ræða álag af völdum beinna 

krafta sem eru tilkomnir vegna eiginþyngdar steypunnar og þeirra ytri krafta sem á hana 

verka. Hins vegar er álag af völdum áreitis í umhverfi steypunnar. Slíkt áreiti er t.d. frost, 

rakaálag af veðri og vindum, nálægð við sjó auk annars.  

Taka má dæmi um steyptan vegg sem á allan sinn lífaldur að vera innanhúss í mannvirki.  

Þegar veggurinn er steyptur er hann utanhúss.  Ef hann er steyptur að sumarlagi og kominn 

í hjúp áður en veturinn kemur verður steypan aldrei fyrir frosti og þarf því ekki að gera ráð 

fyrir því í hönnun steypunnar.  Hins vegar ef veggurinn er steyptur að vetrarlagi og stendur 

úti í einhvern tíma áður en byggt er yfir hann þarf steypan að geta þolað áreiti frosts meðan 

hún er ung þrátt fyrir að áreitið vari í tiltölulega stuttan tíma af lífaldri veggsins. Við 

hönnun hvers mannvirkis þarf að huga að þessum þáttum og hanna steypuna með tilliti til 

þess áreitis sem hún verður fyrir.  

Í grunninn er steypa gerð úr sementi, fylliefnum og vatni. Áður fyrr var sement mikið 

framleitt á Íslandi en í dag er eingöngu innflutt sement á markaðnum. Fylliefni steypunnar 

eru þó einkum innlend framleiðsla. Í steypuna er blandað íblöndunarefnum til þess að 

breyta og bæta eiginleika hennar. Dæmi um slíkt er loftblendi sem blandað er í steypuna til 

að mynda loftbólur sem varna skemmdum í frosti.  Einnig er í dag orðið algengt að nota 

flot til að bæta vinnanleika hennar. 



6 

Hörðnuð steypa samanstendur af fylliefnum og sementsefju sem myndast þegar vatn og 

sement hvarfast saman. Þegar steypa er hrærð er styrkur sementsefjunnar nánast enginn í 

byrjun en vex eftir því sem efnahvörf milli sements og vatns halda áfram. Styrkmyndun 

steypunnar er algjörlega háð þessum efnahvörfum.  

Eins og fram hefur komið í kaflanum um markmið verkefnisins þá fjallar þessi ritgerð um 

rannsókn á áhrifum frosts á unga steypu. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

grunnuppbyggingu steypu, skemmdum sem steypa verður fyrir við að frjósa auk þess sem 

fjallað verður um frostþol steinsteypu.  Að lokum verður fjallað um aðferðir sem hjálpa til 

við að meta þær ráðstafanir sem gera þarf til að fyrirbyggja skemmdir af völdum frosts.  

3.2 Steypa 

3.2.1 Þrýstistyrkur steypu 

Eins og fjallað er um  í inngangi þá stjórnast eiginleikar steypu einkum af gerð, magni og 

virkni þeirra efna sem hún er hrærð úr. Hraði efnahvarfa milli vatns og sements eru háð 

hitastigi og hörðnun steypunnar þar með. 

Kennistyrkur steypu er skilgreindur út frá mældum þrýstistyrk við 28 daga aldur þar sem 

steypan hefur harðnað við +20°C og rakastig sem er að lágmarki 95% (ÍST EN 12390-2, 

2000). Til að meta þrýstiþol steypu eru gerðar prófanir á annars vegar sívalningum og hins 

vegar teningum.  Styrkur sívalninga mælist minni en styrkur teninga og kennistyrkur er því 

skilgreindur með sívalnings og teningsstyrk.  Sem dæmi þá er steypa sem skilgreind er 

C25/C30  með 25MPa þrýstistyrk fyrir sívalning en 30MPa þrýstistyrk fyrir tening. 

Í steypustaðli (ÍST EN 1992-1-1, 2004) er gefin aðferð til að áætla styrkmyndun steypu sem 

fall af tíma við fast hitastig +20°C. Styrkur steypunnar á hverjum tímapunkti er reiknaður á 

eftirfarandi hátt: 

 

fcm(t)  = βcc(t) x fcm 

fcm(t)  = Meðalstyrkur steypu á tímanum t 

fcm = 28 daga meðalstyrkur steypunnar 

t = Tími í dögum 

βcc(t) = exp(s(1-(28/t)
1/2

)) 

s  = Stuðull sem veltur á steypugerð.  

Sement er skipt í 5 aðalflokka og 27 undirflokka  skv. ÍST EN-197-1 (2011). Sementið er 

flokkað eftir mismunandi samsetningu. Sem dæmi þá er sementið í rannsókninni af 

gerðinni CEM I í styrkleikaflokk 52,5 N.  Slíkt sement hefur s stuðul 0,2. 
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Einnig eru til aðferðir til að meta styrkþróun sem harðnar við annað hitastig en +20°C. Hér 

má nefna aðferð Sauls.  Hún er sýnd í leiðbeiningarritinu Vetrarsteypa (R.B., 1987) og 

gefin sem: 

M  = Σ(Ti x H(t)) 

M  = Hörðnunartími við 20°C 

Ti = Tímabil með stöðugt hitastig steypu (sólarhringar) 

H(t) = (ti+8)/28, hörðnunarhraðinn 

ti = Hitastig steypu á tímabilinu  Ti  

Í nýrri útgáfu af ritinu Vetrarsteypu (RB, 1998) er að finna hlutfallslega hörðnunarferla 

fyrir bæði venjulegt Portland sement og Portlandhraðsement.  Fyrir venjulegt Portland 

sement eru gefnir ferlar fyrir hitastig +5°C, +10°C, +20°C og +39°C. Af ferlunum er hægt 

að lesa hlutfallslegan styrk steypunnar m.v. breytilega hitastig. Gefin eru upp gildi þegar 

steypan hefur náð 1, 3, 7, 14 og 28 daga aldri.  

Á mynd 3-1 er sýnd styrkmyndun C30/37 steypu við +20°C og +5°C. Styrkmyndun við 

+20°C er skv. þeirri aðferð sem gefin er upp í steypustaðli (ÍST EN 1992-1-1, 2004). 

Styrkmyndun við +5°C er skv. hlutfallsferlum úr Vetrarsteypu (RB, 1998).  

  

 
Mynd 3-1 Styrkmyndun C30/37 steypu við +20°C og +5°C.  

Eins og sjá má á mynd 3-1 þá nær steypa sem harðnar við +5°C mun minni styrk á 28 

dögum en sú sem harðnar við +20°C. Styrkur hennar er tæplega 65% af styrk þeirrar steypu 

sem harðnar við +20°C. 
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Til eru fleiri aðferðir til að meta styrkmyndun steypu.  Þróuð hefur verið aðferð til að meta 

þroska steypu sem fall af því hitastigi og þeim tíma sem steypan hefur harðnað við. 

Aðferðin er þannig að gera þarf prófanir af viðkomandi steypugerð þar sem hún harðnar við 

ákveðið hitastig í ákveðinn tíma, oftast 28 daga. Niðurstöðurnar eru teiknaðar á graf þar 

sem á Y-ás er sýndur þrýstistyrkur og á X-ás er að finna þroskastuðull steypunnar í 

logaritmískum kvarða.  Þroskastuðull steypu er skilgreindur á eftirfarandi hátt (ACI, 2012): 

M = Σ( T – T0) x Δt  

M =  Þroskastuðull, °C x klst. 

T = Hitastig steypu, °C 

T0 = Viðmiðunarhitastig, °C 

Δt = Tímalengd tímabils við hitastig T í klst.  

Viðmiðunarhitastig er byggt á reynslu við tilraunir, algengt er að miða við að gildi þess sé  

-10°C  (Neville, 2004). Á mynd 3-2 má finna dæmi um þroskakúrfu fyrir steypu. 

 

Mynd 3-2 Þroskakúrfa fyrir steypu 

(Neville, 2004) 

Þegar þroskakúrfa eins og sýnd er á mynd 3-2 er til fyrir ákveðna steypugerð er hægt að 

reikna þroskastuðul steypunnar fyrir aðrar aðstæður og nota grafið til að meta styrk hennar.  

Þroskastuðull fyrir aðrar aðstæður er reiknaður, staðsettur á X-ás og fundið tilsvarandi gildi 

fyrir þrýstistyrk steypu á Y-ás.  

Notkun á þessari aðferð krefst þess að vitað sé um hitastig steypunnar yfir það tímabil sem 

meta á hörðnun hennar.  Það er hægt að gera með því að setja hitaskynjara í steypuna eða 

sérstaka þroskamæla sem mæla hitastig steypunnar og reikna út þroskastuðul hennar 

jafnóðum. Einnig er hægt að nota ytra hitastig sé það óhagstætt sem gefur þá íhaldssama 

niðurstöðu um styrkmyndun steypunnar.  
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3.2.2 Sement og sementsefja 

Í grunninn er sement mjög fíngert efni sem hvarfast við vatn og myndar sementsefju sem 

harðnar. Til eru ýmsar sementsgerðir þar sem sóst er eftir ákveðnum eiginleikum. Sement 

er uppbyggt af mismunandi efnasamböndum og með því að breyta hlutfalli þeirra eða bæta 

inn nýjum efnum er hægt að breyta eiginleikum þess. Sem dæmi eru sum sement 

hraðharðnandi og önnur hægharðnandi.  

Algengasta sementið á Íslandi er Portland sement. Meginhluti þess er byggður upp af 

efnasamböndum súrefnis við málmana kalsíum, ál, járn og kísil. Á mynd 3-3 er að finna 

töflu sem sýnir algengar kröfur sem gerðar eru til samsetningar á Portland sementi. 

Dálkurinn vinstra megin á töflunni sýnir þau efnasambönd sem mynda Portland sement. Í 

miðju töflunnar er sýnt það bil sem hlutfall hvers efnasambands á að vera í. Hægra megin 

töflunnar eru sýnd algeng mæligildi á innihaldsefnum í Portland sementi. 

 

Oxíð  Bil  Algeng gildi 

CaO  60-70   63 

SiO2  17-25   20 

Al2O3 2-8   4 

Fe2O3 0-6   2 

MgO  0-4   3 

K2O  0,2-1,5  1 

Na2  0,2-1,5  0,3 

Mynd 3-3 Algengar kröfur til uppbyggingar Portland sements 

(Ljungkrantz, Möller, Petersons, 1997) 

 

Þegar sement hvarfast við vatn hefst myndun sementsbindinga.  Uppbygging 

sementsefjunnar breytist eftir því sem efnahvörfin halda áfram þar til þeim er lokið.  Á 

mynd 3-4 er að finna skýringarmynd af uppbyggingu sementsefju á mismunandi tíma. Sé 

myndin skoðuð frá vinstri til hægri er fyrst að finna uppbyggingu strax eftir blöndun 

sements og vatns.  Þá er sement og vatn ekki byrjað að hvarfast. Í miðju myndarinnar er 

sýnt þegar efnahvörf eru hálfnuð og hægra megin er sýnt þegar efnahvörfum er lokið og 

steypan náð endanlegum styrk sínum.  
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Mynd 3-4 Uppbygging sementsefju við efnahvörf  

(Karsten, 1989) 

 

Að loknum efnahvörfum er sementsefjan uppbyggð af hvörfuðu sementi, gel-vatni, 

loftrými og vatnsfylltum hárpípum. Gel-vatnið er staðsett í gelpórum sem eru svo litlar að 

þær geta ekki myndað ís.  Í Betong-handbók er sýnt hvert hlutfall gelpóra er af 

heildarhlutfalli póra, sjá mynd 3-5. 

 

Mynd 3-5 Hlutfall gelpóra af heildarpórum í steypu sem fall gráðu efnahvarfa 

(Ljungkrantz, o.fl. 1997) Gráða efnahvarfa er hversu langt þau eru gengin, α=1 þýðir að efnahvörfum sé 

lokið. 
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Skv. rannsóknarskýrslu Karsten Iversen getur gelvatn getur ekki frosið (1989).  Á mynd 3-

6 er sýnt samband þvermáls póra við það hitastig sem ísmyndun getur orðið. Ef skoðað er 

dæmi í Betong-handbók (Ljungkrantz, o.fl., 1997) má sjá að pórustærð fyrir steypu með 

með lágt v/s hlutfall er á bilinu 2-100 nm.  Við samanburð á mynd 3-6 má sjá að þegar 

pórur eru orðnar um 10 nm getur vatn farið að frjósa við hitastig sem gerist í náttúrunni. 

 

 

Mynd 3-6 Samband á stærð holrýma við það hitastig sem vatn getur frosið við 

(Piekarczyk, 2013) 

 

Styrkmyndun steypu er háð efnahvörfum vatns og sements.  Efnahvörfin eru háð því 

hitastigi sem þau gerast við og því magni af vatni og sementi sem er til staðar.  Því skiptir 

hlutfall vatns á móti sementi miklu máli.  Það hlutfall er almennt kallað vatnssements tala 

(v/s) og hefur mikla þýðingu fyrir steypu. Í efnahvörfin þarf ákveðið mikið vatn á móti 

sementi til þess að þau geti átt sér stað.  Umframvatn fyllir háræðar í sementsefjunni og 

eftir því sem umfram vatn eykst fjölgar háræðum og þeir verða grófari. Þegar umfang 

háræða eykst þá vex holrými efjunnar og styrkur hennar minnkar.  Talið er ef v/s verði 

stærri en 0,7 myndi háræðar samfellt sogaæðanet í steypunni (Karsten, 1989). Á 

skýringarmynd 3-7 má sjá hvernig styrkur steypu fellur eftir því sem v/s hlutfall eykst.  

 

Mynd 3-7 Þrýstistyrkur steypu sem fall af  v/s hlutfalli 

(Neville, 2004) 
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3.2.3 Fylliefni 

Steinsteypa er eins og fyrr greinir byggð upp af sementi, vatni og fylliefnum.  Algengt er að 

fylliefnin séu um 60-75% af rúmmáli steypunnar (Kosmatka, Panarese, 1988). Þar sem 

fylliefnin eru svo umfangsmikil í uppbyggingu steypunnar hafa eiginleikar þeirra veruleg 

áhrif á eiginleika steypunnar.  

Segja má að fylliefni séu almennt byggð upp af fínum og grófum fylliefnum.  Gróf fylliefni 

eru með minna rými á milli sín og þegar við þau er blandað fínum fylliefnum verður minni 

holrúm á milli efniskorna. Þessu er síðan blandað við sementsefju sem þarf að vera í meira 

magni en loftrýmið í fylliefninu. Eftir blöndun eru efniskorn fylliefnis að mestu umlukin 

sementsefju.  

Til að tryggja að uppbygging steypunnar sé einsleit og þannig líklegri til að vera vinnanleg 

eru gerðar kröfur um stærðarflokkun fylliefna. Kröfurnar eru gerðar með sáldurferlum.  

Sáldurferill efnis sýnir flokkun þess í stærðarflokka. Efnið er látið fara í gegnum ákveðinn 

fjölda af sigtum sem eru með breytilega möskvastærð.  Síðan er reiknað hversu mikið 

hlutfall fylliefnis fer í gegnum hvert sigti og þannig fæst sáldurferill efnisins.   

Algengt er að styrkur fylliefna sé ekki rannsakaður. Styrkur hefðbundnar steypu er einkum 

háður styrk sementsefjunnar. Þegar steypan er orðin hástyrkleika steypta fer styrkur 

fylliefna að skipta meiru máli.  Þrýstistyrkur fylliefna er almennt á bilinu 70 – 280 MPa 

(Kosmatka, Panarese, 1988). 

Gerð fylliefna hefur mikil áhrif vinnanleika steypunnar sem unnin er úr þeim. Fylliefni sem 

eru köntuð, ílöng eða með gróft yfirborð verða óþjálli og steypa með slíkum fylliefnum 

krefst meira vatns eða annarra ráðstafana til að vinnanleiki steypunnar verði nægjanlegur. 

Fylliefni sem eru því sem næst kúlulaga og með fínt eða slétt yfirborð eru betri og steypa úr 

þeim verður auðvinnanlegri.  

 

Við blöndun steypu þarf rakaástand fylliefna að vera þekkt.  Þegar steypa er blönduð er 

almennt búið að ákveða v/s hlutfall hennar. Heildarvatn sem binst við sement er það vatn 

sem er laust í fylliefnum auk þess vatns sem er viðbætt. Laust vatn í fylliefnum er raki 

fylliefnanna að frádregnu mettivatni fylliefna. Mettivatn fylliefna er vatn sem er inn í 

fylliefninu og binst ekki sementinu. Á mynd 3-8 er að finna skýringarmynd af rakaástandi 

fylliefna. 
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Mynd 3-8 Skýringarmynd af rakaástandi fylliefnis  

(Guðni Jónsson, 2006) 

 

Íslensk fylliefni eru almennt með meira mettivatn en sambærileg fylliefni annars staðar. Í 

skýrslu sem fjallar um veðrunarþol og rakadrægni (Karsten, 1989) steypu kemur fram að í 

íslenskum fylliefnum sé mettivatn gjarnan 50-70 l/m
3
 en á hinum norðurlöndunum sé 

algengt að mettivatn sé um 10-20 l/m
3
. 

Þegar loft í steypu er mælt þarf að taka tillit til þess lofts sem er í fylliefnunum.  Ein leið er 

að mæla loftið í fylliefnum og draga frá mælingu á loftinnihaldi steypu. Séu fylliefnin 

rakamettuð við blöndun steypu er ekki þörf á að draga frá loft í fylliefnum.  

Fylliefni geta innihaldið óæskileg efnasambönd. Gerðar eru kröfur til fylliefna í 

Byggingarreglugerð 112/2012 meðal annars til að fyrirbyggja alkalískemmdir. Kröfurnar 

eru eftirfarandi: 

1. Fylliefni skal prófa með tilliti til alkalívirkni, þau teljast óvirk ef þensla 

múrstrendinga er minni en: 

a. 0,05% eftir 6 mánuði eða 0,1% eftir 12 mánuði skv. prófunaraðferð ASTM-

C 227 (2010). 

b. 0,2% eftir 14 daga skv. prófunaraðferð Rilem AAR-2 (Rilem, 2003). 

2.  Vegna hættu á alkalívirkni og tæringarhættu bendistáls skal eftirfarandi gilda: 

a. Klórið < 0,036% í járnbentri steypu. 

b. Klóríð < 0,012% í steypu með spenntu bendistáli. 
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3.2.4 Hiti og hitamyndun 

Þegar efnahvörf í steypu eiga sér stað gefa þau frá sér hita.  Algengt er að 

heildarvarmamyndun í venjulegu Portland sementi sé í kringum 250-300 kJ/kg 

(Guðmundur Guðmundsson, 2014). Þessi virkni efnahvarfa gera það að verkum að steypa 

getur varið sig að einhverju leyti gagnvart ytra hitastigi, sé það óhagstætt.  

Hitamyndun steypu er háð ýmsum þáttum.  Hún er háð sementsgerð, hitastigi sements, 

vatns og fylliefna við blöndun, v/s hlutfalli, íblöndunarefnum, ytra hitastigs auk annarra 

þátta sem geta haft áhrif.  

Eftir því sem yfirborð steypu minnkar í hlutfalli við rúmmál hennar eykst geta hennar til 

þess að verja sig í frosti.  Yfirborð steypunnar virkar sem kæliflötur og því minni sem hann 

er því hægar kólnar steypan. Vegna þessarar virkni verja svokallaðar massasteypur sig 

betur fyrir frosti heldur en aðrir byggingarhlutar. Þessi virkni getur líka haft öfug áhrif, 

þ.e.a.s. óhófleg hitamyndun getur orðið í steypu sem getur valdið óhóflegum sprungum og 

öðrum neikvæðum áhrifum á steypuna. 

Í töflu 3-1 er að finna upplýsingar um þá hitamyndun sem verður í steypu fyrstu 72 klst. frá 

því að hún er hrærð. Gildin í töflunni eru hitamyndun sem hvert gramm af óhvörfuðu 

sementi gefur frá sér fyrstu 72 klst. eftir að steypa er hrærð. Taflan sýnir gildi fyrir þrjár 

mismunandi sementsgerðir og mismunandi hitastig sem hörðnun steypunnar verður við.  

 

Tafla 3-1 Varmamyndun steypu við mismunandi hitastig  

Sýnt er varmamyndun sem hvert gramm af sementi gefur frá sér við hvörfun á  72 klst. (Neville, 2004) 

 
Heildarvarmamyndun í  J/g sem hvert gramm af sementi 

gefur frá sér við hvörfun á  72 klst. 

Sementsgerð +4°C +24°C +32°C +41°C 

I 154 285 309 335 

III 221 348 357 390 

IV 108 195 192 214 

 

Eins og sést á töflunni þá eykst hitamyndun verulega eftir því sem efnahvörfin verða við 

hærra hitastig. Sem dæmi þá gefur steypa af sementsgerð I frá sér 154 J/g þegar hún 

harðnar við +4°C en 285 J/g  þegar hún harðnar við +24°C.  Þarna er um 84% aukningu að 

ræða á hitamyndun. Heildarvarminn sem efnahvarfið gefur frá sér minnkar ekki þó 

hitastigið sé lægra, heldur dreifist hann á lengri tíma.  

Gerð var rannsókn sem fjallar um hitamyndun í steypu (Azenha, Faria, Figueiras, 2010).  

Hluti af rannsókninni var að mæla hraða hitamyndunar við breytilegt hitastig efnahvarfa.  
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Steypan sem notuð var í rannsóknina var með v/s hlutfall 0,44 og sementsinnihald 430 

kg/m
3
. á mynd 3-9 eru sýndar niðurstöður mælinganna.  þar má sjá hvernig hraði 

hitamyndunar lækkar eftir því sem hitastig steypunnar lækkar.  

 

Mynd 3-9 Skýringarmynd af hitaþróun í ungri steypu  

Myndin sýnir hitamyndun sem gerist við breytilegt hitastig steypunnar (Azenha o.fl., 2010)  

 

Þegar steypa fer frá því ástandi að vera ófrosin í að frjósa breytist lækkar hitastig hennar.  

Þegar efni fer frá því að vera yfir frostmarki og frýs verða breytingar á hitastigi þess. Á 

mynd 3-10 er einföld skýringarmynd af slíku ferli. Sjá má að hitastigið lækkar þar til það 

kemur að frostmarki.  Þá helst hitastigið stöðugt á meðan ísmyndun á sér stað.  

 

 

Mynd 3-10 Kælikúrfa fyrir efni sem sem frýs 

(Wikipedia, 2015) 
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3.3 Steypa og frost 

3.3.0 Almennt 

Viðfangsefni þessa kafla eru þau áhrif sem frost hefur á steinsteypu.  Fjallað verður um 

frostskemmdir og því ferli líst sem orsakar þær skemmdir.   Einnig verður fjallað um 

frostþol steypu og þá eiginleika hennar sem hafa áhrif á það.  Að lokum verður gerð grein 

fyrir aðferðum til að meta þörf á því að verja byggingarhluta fyrir frosti. 

3.3.1 Frostskemmdir 

Eins og fyrr greinir þá er steypa í grunninn byggð upp af fylliefnum, sementi og vatni. 

Þegar vatn frýs eykur það rúmmál sitt um 9%. Þessi rúmmálsaukning getur valdið  

frostskemmdum í steypunni sé hún ekki hönnuð til að ráða við hana. Að auki getur 

myndast vökvaþrýstingur í steypunni af völdum frosts sem veldur skemmdum á henni. Þeir 

eiginleikar steypu sem hafa einkum áhrif á getu hennar til að taka við frostálagi er 

vatnsmettun hennar og loftinnihald, en nánar er fjallað um þessi atriði í kafla um frostþol 

steypu.  Hér að neðan er gerð grein fyrir helstu skemmdum sem frost getur valdið á steypu. 

Ein tegund skemmda í steypu stafar af því að holrými í steypu er að hluta til fyllt vatni. Við 

það að frjósa eykur vatnið rúmmál sitt og getur með því fyllt upp loftrýmið.  Ef 

rúmmálsaukning vatnsins er meiri en laust loftrými skapast þrýstingur á yfirborð 

holrýmisins. Sé þrýstingurinn nægur getur hann valdið skemmdum á steypunni.  Á 

skýringarmynd 3-11 er sýnt hvernig slíkt ferli gerist.  Vinstra megin er sýnt ástand fyrir 

frost og hægra megin er síðan sýnd ástand eftir frost.  

 

Mynd 3-11 Holrými í steypu fyrir og eftir frost  

(Ljungkrantz o.fl., 1997) 

 

Önnur tegund frostskemmda er holrými sem er fyllt vatni og tengt öðru holrými eða 

yfirborði með vatnsgangi. Þegar vatnið í holrýminu frýs myndast vökvaþrýstingur í 

vatnsgangi sem veldur skemmdum á steypunni sé hann nægilega mikill. Á mynd 3-12 má 

sjá skýringarmynd sem sýnir hvernig slíkar skemmdir geta myndast. 
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Mynd 3-12 Holrými í steypu með vatnsgang að yfirborði  

(Ljungkrantz o.fl., 1997) 

 

Enn ein önnur tegund frostskemmda er þegar vatn situr í fínum háræðapórum eða gelpórum 

þar sem það getur ekki frosið. Þessar litlu pórur geta verið tengdar stærri holrýmum með 

háræðum.  Í stærri holrýmum getur vatnið frosið. Vatnið sem er í litlu pórunum er undir 

frostmarki og hefur hærra orkuinnihald heldur en frosið vatn í þeim stærri.  Það gerir það 

að verkum að vatnið í litlu pórunum þurrkast upp og sogast í stærri holrýmin.  Eftir því sem 

þau fá meira vatn því meiri rúmmálsaukning verður í þeim sem leiðir til skemmda vegna 

þrýstings á yfirborð holrýmanna.   Á skýringarmynd 3-13 er sýnt hvernig ferlið hagar sér.  

 

 

Mynd 3-13 Skýringarmynd af steypuskemmd 

(Ljungkrantz o.fl., 1997) 

 

 

Mynd 3-14 Ljósmynd af skemmdum í sementsefju vegna íslinsumyndunar 

(Corr, Monteiro, Bastacky, 2001) 
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Í ungri steypu er meira vatn heldur en í harðnaðri steypu.  Ástæða þess er að efnahvörfin 

eru virk og hluti vatnsins hefur ekki hvarfast.  Það vatn getur því einnig frosið. Þegar ung 

steypa verður fyrir frosti lækkar hitastig hennar á yfirborði og hækkar eftir því sem innar 

dregur í þversniðið. Vatnið á yfirborðinu byrjar að frjósa. Vatnið sem er við hærra hitastig 

innar í þversniði steypunnar hefur hærra orkugildi og sogast því að vatninu sem er frosið. 

Við þetta verður íslinsumyndun í steypunni og getur hún vaxið meðan hún hefur nægilegt 

vatn til að soga að sér.  Á mynd 3-13 er sýnd skýringarmynd af myndun slíkra íslinsa. 

Íslinsumyndun í sementsefju svipar mjög til frostlyftingar í jarðvegi.  Í rannsókn sem gerð 

var um myndun íslinsa í ungri sementsefju (tilvísun) var komist að því að þegar gegndræpi 

sementsefjunnar er um  10
-6

 cm/s er virkni íslinsumyndunar mjög mikil.  Silt sem er 

alþekkt fyrir frostlyftingu er með svipað gegndræpi. Á mynd 3-14 er sýnt á ljósmynd 

hvernig íslinsumyndun getur valdið skemmdum á yfirborði. Á yfirborði má sjá myndun 

veikra laga ekki ósvipuðum þeim sem myndast við frostlyftingu í jarðvegi. 

 

Mynd 3-15 Skýringarmynd af íslinsumyndun í ungri steypu  

(Ljungkrantz o.fl., 1997) 

Salt og saltlausnir auk auka þau áhrif sem frost hefur á steypu. Ef yfirborð steypu er með 

saltlausn þegar steypan verður fyrir frosti aukast frostskemmdir í henni. Saltið býr til 

vökvaþrýsting sem dregur vatn úr steypunni að yfirborði hennar.  Við þetta magnast upp 

áhrif frosts vegna aukins vatns og  frostskemmdir verða umfangsmeiri. 

3.3.2 Frostþol steypu 

Eins og fyrr greinir þá eru frostskemmdir í steypu einkum vegna útþenslu vatns um 9% 

þegar það frýs. Frostþol steypu er í raun tvenns konar. Annars vegar er það geta steypu til 

þess að standast frost meðan hún er ung og í hörðnunarfasa. Hins vegar er það geta steypu 

til að takast á við frost-þíðu áraun allan sinn lífaldur eftir að hún hefur náð fullum styrk. 

Til þess að tryggja að steypa sé frostþolin þarf vatnið sem er í henni að hafa möguleika á 

því að auka rúmmál sitt um 9% án þess að skapa það mikinn þrýsting á fylliefni og 

sementsefju að það valdi skemmdum. Helsta ráðið til þess að tryggja nægilegt rými er að 

loftblanda steypuna. Það er gert með því að bæta loftblendi í steypuna þegar hún er hrærð 

sem myndar einskonar sápukúlur í steypunni. Eftir því sem loftbólur eru minni og meira 

dreifðar því betur virkar loftkerfið í steypunni.  Dæmi um loft í steypu má sjá þegar  mót 

eru fjarlægð utan af loftblendinni steypu, þá sjást litlar loftbólur.  Þetta má einnig sjá í sári 

slíkrar steypu ef hún er söguð. Á mynd 3-15 má sjá dæmi um loftbólur á yfirborði steypu.  

Myndin er tekin af yfirborði steypusýnis í rannsókninni sem ritgerð þessi fjallar um.  
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Mynd 3-16 Loftbólur í yfirborði steypu 

Þegar vatn frýs og eykur rúmmál sitt er aukningin eðli málsins í beinu hlutfalli við 

vatnsmagnið.  Því hefur rakamettun steypu afgerandi áhrif á hversu mikil rúmmálsaukning 

vatns verður. Í skýrslu sem fjallar um krítíska rakamettun (Fagerlund, 1975) er að finna 

skilgreiningu á rakamettun efnis: 

Se = wf / (wf  + l) 

Se  = Vatnsmettun efnis 

wf  = Rúmmál vatns sem getur frosið í efni 

l  = Rúmmál lofts  í efni 

 

Krítískt vatnsmettun (Scr ) steypu er sú mettun þegar steypa getur frosið án þess að verða 

fyrir skemmdum.  Það er að segja í henni er nægilegt loftrými til að taka við auknu 

rúmmáli. Mörk krítískar vatnsmettunar fyrir efni eru breytileg.  Fyrir stökkt efni er krítísk 

rakamettun 0,917 sem byggir á því að við það að frjósa er nægilegt loftrými fyrir aukningu 

rúmmáls. Efni sem eru gegndræp eru háð áhrifum þess og hvernig vatnið frýs í kerfinu.  Til 

eru aðferðir til að reikna út krítíska vatnsmettun slíkra efna. Í skýrslu sem  Göran Fagerlund 

gerði (1975) er sýnt að reiknuð Scr fyrir steypu er 0,86 og mælt Scr =0,85.  Gildin eiga við 

fyrir steypu sem er með v/s hlutfall 0,52 og loftmagn 2%.  

Þegar ung steypa frýs verður ekkert vatn til reiðu í efnahvörf milli sements og vatn.  

Efnahvörfin stöðvast því og styrkmyndun þar með. Þegar vatnið þiðnar að nýju og 

efnahvörf halda áfram hafa myndast holrúm vegna rúmmálsaukningar vatnsins sem leiðir 

til varanlegra skemmda á þrýstistyrk steypunnar. Því er nauðsynlegt að steypan hafi 

myndað nægilegan styrk áður en hún frýs.  Nægilegur styrkur er sá styrkur sem steypan þarf 

að ná til að geta frosið án þess að skemmast. Þegar ung steypa hefur náð því ástandi að 

teljast frostþolin eru nokkur atriði sem vinna saman að frostþoli steypunnar.  Þau eru 

eftirfarandi (Neville, 2004): 

 Styrkur steypunnar hefur vaxið og því aukið þol við auknum þrýstings af völdum 

rúmmálsaukningar vatns. 

 Stór hluti vatnsins hefur gengið í efnahvörf við sement og því minna vatn til að 

frjósa og valda skemmdum. 

 Vatnið er í litlum holum sem veldur því að það getur ekki frosið. 
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Eftir því sem steypa fær meiri tíma til að mynda styrk við viðunandi aðstæður því líklegra 

er að hún hafi myndað nægilegan styrk til að teljast frostþolin.  Eins og fjallað er í kafla um 

steypu þá eru til aðferðir til að meta styrk steypu við mismunandi hitastig.  Tafla 3-2 er 

samantekt á gildum um frostþol steypu. Taflan sýnir þann tíma í klst. sem steypa þarf til að 

harðna við mismunandi hitastig til að teljast frostþolin. Skoðaðar eru tvær sementsgerðir 

með breytilegu v/s hlutfalli.  

Tafla 3-2 Aldur steypu í klst. þannig að hún hafi náð frostþoli  

(Neville, 2004) 

Sementsgerð v/s 

Aldur steypu í klst. þegar hún hefur náð 

nægilegum styrk til þess að geta frosið án 

skemmda. 

  5°C 10°C 15°C 20°C 

Hefðbundið 

Portland 

sement 

0,4 35 25 15 12 

0,5 50 35 25 17 

0,6 70 45 35 25 

Hraðsement, 

Portland 

0,4 20 15 10 7 

0,5 30 20 15 10 

0,6 40 30 20 15 

 

Eins og fyrr greinir þá eru skemmdir í ungri steypu háðar því vatnsmagni sem er í 

steypunni og getur frosið.  Mælingar á rúmmálsaukningu ungrar steypu sem frýs gefa til 

kynna hversu mikið vatn er til reiðu.  Á mynd 3-13 er að finna graf sem sýnir 

rúmmálsaukningu steypu við fyrsta frost. Á Y-ás er að finna rúmmáls aukningu í 

prósentum og á X-ás er tímalengd frostsins. Teiknaðir eru ferlar fyrir fjórar steypur sem 

verða fyrir frostáhrifum eftir mislangan tíma frá því að steypt var.  
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Mynd 3-17 Rúmmals aukning steypu við fyrsta frost  

(Moller, 1956) 

Eins og mynd  3-16 sýnir þá minnkar rúmmálsaukningin við að frjósa eftir því sem steypan 

fær lengri tíma til að harðna.  Þegar steypan hefur náð 36 klst. aldri verður 

rúmmálsaukningin nær engin.  Þetta bendir til þess að  magn þess vatns sem getur frosið 

hafi minnkað verulega þegar 36 klst. aldri er náð.   

Þær frostskemmdir sem mest hafa verið skoðaðar eru yfirborðs skemmdir í formi 

flögnunar. Til þess að meta flögnun í steypu eru til þó nokkrar aðferðir.  Flestar þeirra 

ganga út á að láta steypusýni fara í gegnum ákveðinn fjölda umferða í frost-þíðu þar sem 

yfirborð er fyllt vatni eða saltlausn. Á Íslandi er í gildi staðallinn CEN/TS 12690-9 (2006) 

sem segir til um hvernig mælt skuli flögnun steypu.  

Í töflu er 3-3 er gerð tilraun til að meta yfirborðsflögnun steypu á 100 árum með prófunum. 

Gerðar eru nálganir á veðurfari sem eiga ekki endilega við Ísland.  Hægra megin í töflunni 

eru hámarksgildi fyrir prófanir og vinstra megin er mat á samsvarandi yfirborðsflögnun á 

100 ára líftíma steypunnar. Miðað er við frost-þíðu prófanir svipaðar þeim sem kveðið er á 

um í staðli CEN/TS 12690 (2006).  

Sem dæmi þá má áætla að steypa sem hefur meðaltals flögnun í frost-þíðu prófunum upp á 

1,1 kg/m
2
 myndi á 100 árum flagna um 10mm.  

 

Tafla 3-3 Tengsl prófana við 100 ár líftíma steypu  

(Fagerlund, 1995) 

Hámarks flögnun, 56 umferðir 100 ára yfirborðsflögnun 

0,5 kg/ m
2
 5mm 

1,1 kg/ m
2
 10mm 

1,6 kg/ m
2
 15mm 
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Í Íslenskri Byggingarreglugerð 112/2012 er kveðið á um að flögnun eftir 56 frost-þíðu 

umferðir við sama próf sé ekki meira en 1 kg/m
2
.  Sé það umreiknað skv. töflu 3.3 þrátt 

fyrir að aðstæður eigi ekki endilega við Ísland mætti segja að reglugerðin kveði á um að 

flögnun á 100 ára lífaldri steypunnar sé ekki meiri en um 9mm. Við hönnun mannvirkja 

þyrfti að tryggja að mannvirkið myndi þola slíka flögnun.  

3.3.3 Leiðbeiningar 

Í ritinu Vetrarsteypu (R.B., 1998) er að finna skilgreiningu á því hvað er frostþol. Þar 

kemur eftirfarandi fram  „Frostþol er oft skilgreint sem það þrýstiþol, sem steypan verður 

að hafa án þess að endanlegt þrýstiþol rýrni um meira en 5% við að frjósa. Talið er að 

steypa verði að vera búin að ná u.þ.b. 6 MPa þrýstiþoli áður en hún geti talist frostþolin. 

Þó er stundum miðað við lægri mörk, allt niður í 3,4 MPa. Rannsóknir á þessu hafa ekki 

verið gerðar hérlendis“ 

 

Í ritinu eru einnig gefnar upp aðferðir sem fyrirbyggja skemmdir af völdum frosts auk 

annars vetrarveðurs.  Helstu aðferðir sem nefndar eru:  

 

 Hægt er að auka hitastig steypu með því að hita upp fylliefni hennar.  Gefin eru 

upp mörk á æskilegu hitastigi, en þau eru eftirfarandi: 

o Möl og sandur < 100°C 

o Hitastig vatns < 65°C 

o Hitastig steypu < 30°C (m.v. hefðbundið Portlandssement) 

o Hitastig steypu < 20°C (m.v. hraðsement) 

 Breyting á blöndun steypunnar s.s. með því að auka sementsmagn sem minnkar 

v/s hlutfall steypunnar og þar með aukast gæði steypunnar.  Einnig að nota 

hraðsement sem eykur varmamyndun og flýtir fyrir hörðnun.  

 Einangrun steypu, sem gengur út á að halda sem mest hitastigi hennar strax eftir 

niðurlögn. Til eru ýmsar aðferðir við að verja byggingarhluta gegn frosti með 

einangrun. Hentug aðferð ef bregðast á við stuttum frostaköflum. 

 Upphitunaraðferð, þar er steypan hituð upp eftir að hún hefur verið lögð niður.  

Ýmist með umhverfislofti eða öðrum aðferðum.  Hentug aðferð ef bregðast á við 

lengri frostaköflum. 

 Yfirbreiðsla til að bregðast við eftirfarandi: 

o Rigningu í yfirborð. 
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o Kæling yfirborðs og hægfæra styrkmyndun getur valdið togspennum í 

yfirborði, það getur leitt til aukinnar sprungumyndunar og frostskemmda. 

o Hröð þornun yfirborðs sem getur valdið aukinni sprungumyndun. 

o Vindur getur aukið uppgufun frá yfirborði og með því kælt það niður og 

valdið ofþornun. 

3.3.4 Munnlegar heimildir 

Við undirbúning rannsóknarinnar var rætt við verkfræðinginn Einar Einarsson sem er 

framkvæmdastjóri steypuframleiðslu B.M. Vallá.  Drög að verkefninu voru kynnt og rætt 

við hann um hugsanlega annmarka þess auk þess sem rætt var um frostþol og þau atriði 

sem steypustöðvar huga að hvað það varðar.  Það sem kom fram á fundinum varðandi 

frostþol steypu var eftirfarandi: 

 Upphitun steypu: Að sumarlagi er hitastigi steypu almennt ekki stýrt heldur ræðst 

það af hitastigi umhverfisins.  Algengt er að steypan sé afhent á bilinu 15-20°C á 

þeim tíma. Að vetrarlagi er tryggt að steypa sé afhent á bilinu 15-22°C.  Það er 

gert með því að nota heitara vatn auk þess að hita upp fylliefni fyrir blöndun 

steypunnar. 

 Algengt er að miða við að  loftblendin steypa sé frostþolin hafi hún náð 5-6 Mpa 

styrk.  Í framkvæmdastaðlinum ÍST EN 13670 (2009) er sagt að hún sé frostþolin 

við 5 MPa. 

 Miðað er við að óhætt sé að steypa veggi við umhverfishitastig niður að -5°C sé 

logn og mót úr tré. Skal þá breytt yfirog mótin látin standa þar til steypan hefur 

náð nægilegu frostþoli.  

 Óhætt er að steypa massasteypu við mun meiri kulda en aðra steypu.  

 Óvarðar plötur skulu ekki steyptar í frosti. 

3.3.5 Varnir gegn frosti 

Hægt er að finna í bókum og bæklingum aðferðir til að meta þörf á einangrun steyptra 

byggingarhluta til þess að halda hitastigi hagstæðu séu ytri aðstæður óhagstæðar. Í riti ACI 

(2012) er að finna aðferðir til að meta þörf á einangrun byggingarhluta sem steyptir eru við 

frost.  Aðferðirnar miða við að halda yfirborðshita steypunnar í +10°C í mislangan tíma 

eftir niðurlögn steypu.  

Á mynd  3-17 er sýnt dæmi um graf sem notað er til að meta slíka þörf á einangrun. Á X-ás 

er breytilegt þykkt veggjar og á Y-ás er hitastig loftsins í kringum vegginn. Í grafinu er 

síðan að finna breytilegar línur sem eru háðar þeirri varmamótstöðu  sem einangra þarf 

vegginn með til að halda +10°C yfirborðshitastigi steypunnar í þrjá daga.  

Dæmi um notkun aðferðarinnar er steyptur veggur sem er 250mm að þykkt og gerður úr 

steypu sem er með sementsinnihald  350 kg/m
3
.  Þegar veggurinn er steyptur er ytra hitastig 
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-5°C. Grafið á mynd 3-14 er steypa með sementsinnihald 356 kg/m
3
 sem er mjög nærri því 

sem við erum að skoða. Búið er að merkja inn með bláu forsendur fyrir vegginn.  Skv. því 

gefur grafið okkur að einangra þarf steypuna þannig að hún fái einangrunargildi (R) sem er 

tæplega 0,7.  

 

Mynd 3-18 Einangrunarþörf ungrar steypu í veggjum með tilliti til ytra hitastigs 

Gröf sem sýna hvernig fengin er út þörf á einangrun að teknu tilliti til þykkt veggjar og ytra hitastigs. (ACI, 

2012)   

Gert er ráð fyrir að einangrun veggjarins samanstandi af 20mm krossviðsmótum auk 

steinullar eftir þörfum. Þá er hægt að reikna út R-gildi skv. eftirfarandi: 

 

Efni   Þykkt (mm) ʎ (W/mK)  R (m2
 K/W) 

Krossviðarmót  20   0,13   0,15 

Steinull  20   0,036   0,56 

Ytra yfirborð       0,04 

Alls         0,75  

 

Útreikningur sýnir að samanlagt R-gildi er 0,75 og því uppfyllir krossviður ásamt 20 mm 

steinull þær kröfur sem eru settar og tryggja veggnum þar með að haldast við +10°C fyrstu 

þrjá dagana af lífaldri sínum. Í ritinu (ACI, 2012) eru einnig sýndar aðferðir sem eiga við 

fleiri gerðar af byggingarhlutum.  
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3.3.6 Lög og reglugerðir 

Í nýútkominni íslenskri Byggingarreglugerð 112/2012 eru gerðar kröfur á 

steypuframleiðslu og til sements og fylliefna sem tengjast þoli steinsteypu til að standast 

áraun frosts.  Kröfurnar eru eftirfarandi: 

 Útisteypa sem er laus við saltáhrif að mestu. 

o Sementsmagn skal vera að lágmarki 300 kg/m
3
. 

o V/s hlutfall skal vera  <0,55. 

o Blendiloft skal vera a.m.k 5% mælt rétt fyrir niðurlögn. 

o Ef dælt er skal blendiloft vera a.m.k 7%. 

o Gerðar eru kröfur um frostþol steypu þar sem sýnt skal fram á að 

meðalflögnun sýna skuli vera minni en 1,00 kg/m
2
 eftir 56 frost-þíðu 

sveiflur. 

 Útisteypa sem verður fyrir saltáhrifum. 

o Sementsmagn skal vera að lágmarki 350 kg/m
3
. 

o V/s hlutfall skal vera  <0,45. 

o Blendiloft skal vera a.m.k 5% mælt rétt fyrir niðurlögn. 

o Ef dælt er skal blendiloft vera a.m.k 7%. 

o Gerðar eru kröfur um frostþol steypu þar sem sýnt skal fram á að 

meðalflögnun sýna skuli vera minni en 1,00 kg/m
2
 eftir 56 frost-þíðu 

sveiflur. 

Einnig eru gerðar kröfur til steypugerðar þar sem ekki eru steypustöðvar og eru þær heldur 

íhaldssamari. 

Í staðli ÍST EN 13670 (2009) sem fjallar um framkvæmd steypuvinnu er  gerð krafa um að 

steypa hafi náð að lágmarki 5Mpa þrýstistyrk áður en hitastig hennar fer niður fyrir 0°C.  
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4 Veðurfar 

4.1 Veðurathuganir 

Í undirbúningi rannsóknarinnar voru fengin veðurgögn Veðurstofu Íslands. Gögnin voru 

fengin frá veðurathugunarstöð 1475 sem staðsett er í Reykjavík.  Veðurfar í Reykjavík er 

dæmigert fyrir þær aðstæður íslenskur byggingariðnaður þarf að glíma við. Veðurstöðin er 

staðsett 52m yfir sjávarmáli. 

Sótt voru gögn fyrir hitastig, raka og meðalvindhraða með söfnunartíðni 1 klst. Í töflu 4.1 

er dæmi um gögnin. Fengin voru gögn fyrir árin 2011, 2012, 2013 og hluta árs 2014. 

 

Tafla 4-1 Dæmi um gögn frá Veðurstofu Íslands 

Tími 

Hiti 

[°C] 

Raki 

[% 

HR] 

Meðalvindhraði 

[m/s] 

1.12.2011 00:00 -8,2 49 0 

1.12.2011 01:00 -6,9 50 3,5 

1.12.2011 02:00 -5,8 67 2,1 

1.12.2011 03:00 -6,7 73 0,4 

1.12.2011 04:00 -3,3 71 3,3 

1.12.2011 05:00 -2,6 71 3,1 

1.12.2011 06:00 -1,5 66 5 

1.12.2011 07:00 -1,7 71 4,5 

1.12.2011 08:00 -2,1 77 0,9 

1.12.2011 09:00 -3,7 93 3,8 

1.12.2011 10:00 -4,8 93 3,8 

1.12.2011 11:00 -4,8 94 2,1 
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Markmið með úrvinnslu veðurgagnanna að meta líklega lengd á frostaköflum og líkleg 

hitastigi að vetrarlagi.  Þar sem einkum var verið að kanna áhrif frosts voru einungis 

skoðuð gögn fyrir þá þrjá mánuði ársins sem hafa lægst hitastig.  Það eru mánuðirnir 

desember, janúar og febrúar.  Skoðuð voru gögn fyrir veturna 2011-2012, 2012-2013 og 

2013-2014.  Líklegt er að skoðun á þessum vetrum gefi áreiðanlegar upplýsingar til meta 

lengd frostakafla og líklegt hitastig. 

4.2 Úrvinnsla veðurathugana 

4.2.1 Mat á lengd frostakafla 

Til að fá raunhæft mat á líklegri lengd frostakafla voru gögn frá þeim tímabilum sem 

skoðuð voru flokkuð niður eftir því hversu lengi frost og þíða var í hvert skipti. Búin voru 

til tímabil og tíðni hvers tímabils reiknuð.  Á mynd 4-1 er að finna súlurit sem sýnir tíðni 

þíðu- og frostakafla sem eru mismunandi að lengd. Við vinnslu á gögnunum voru sett 

eftirfarandi randskilyrði: 

 Breytingar  milli frosts og þíðu með varanda <4 klst. var sleppt. 

 Skipting frá þíðu yfir í frost þarf að breytast meira en um  -0,5°C. 

 Skipting frá frosti yfir í þíðu þarf að breytast meira en um  0,5°C. 

 
Mynd 4-1 Frost og þíða, varandi og tíðni 

Sýnt er tíðni mismunandi langra þíðu- og frostakafla fyrir veturna 2011-2012, 2012-2013 og 2013-2014. 

Eins og sjá má á súluritinu þá eru styttri frostakaflarnir algengastir.  Frostakaflar með 

varandi undir 24 klst. eru allir með tíðni í kringum 20 meðan lengri kaflar eru með tíðni 

undir 5.  Út frá þessum gögnum var valið að nota 12 og 24 klst. fyrir lengd frostakafla í 

rannsókninni.   
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4.2.2 Mat á grunnhitastigi í þíðu og frosti 

Til að meta það einkennandi hitastig fyrir þíðu og frost sem er líklegt á Íslandi var unnið 

nánar með gögnin.  Fyrir hvert tímabil sem sýnd eru á mynd 4-1 er reiknað út meðaltal 

hitastigs, staðalfrávik og há- og lággildi. Á mynd 4-2 er að finna súlurit sem sýnir 

meðalhitastig hvers tímabils.  Á súluritinu má sjá að fyrir styttri tímabilin sem eru undir 72 

klst. er hitastigið öðru hvoru megin við +5°C.  Út frá því var ákveðið að velja +5°C sem 

grunnhitastig fyrir þíðu í rannsókninni. 

Fyrir frost þá er algengt að meðaltalshitastigið fyrir tímabil undir 72 klst.  sé í kringum -

2°C til -3°C en útmörk í kringum -5°C.  Þar sem rannsóknin er ætlað að skoða slæmar 

aðstæður var ákveðið að nota -5°C sem grunnhitastig fyrir frost í rannsókninni. 

 

Mynd 4-2 Mismunandi hitastig eftir lengd tímabila. 

Sýnt er meðaltalshitastig fyrir breytilega tímabil á frost og þíðu.  Einnig er sýnd staðalfrávik og útmörk 

hitasigs í hverju tímabili. 

4.3 Vindur 

Í steypuvinnu að vetrarlagi eru staðsteyptar plötur mesta vandamálið.  Ekki liggja upp að 

þeim þétt mót og eru þær berskjaldaðar fyrir vindi ef ekki eru gerðar sérstakar ráðstafanir.  

Komist vindur að yfirborði plötu þurrkar hann upp rakalag á yfirborði þess og flýtir þannig 

fyrir útþornun. Einnig verður aukin kæling í formi vindkælingar.  Algengt er að gerðar séu 

ráðstafanir til að fyrirbyggja þessi áhrif.  Það er t.d. hægt að gera með því að breiða yfir 

steypuna.  Vegna þess að hægt er að bregðast við þessum áhrifum og hversu erfitt er að 

meta þau var ákveðið að taka ekki sérstakt tillit vinds við mati á ytra álagi.  
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5 Rannsókn 

5.1 Inngangur 

Í aðdraganda rannsóknarinnar voru sett saman markmið hennar og  gerð athugun á þeirri 

þekkingu sem til er um áhrif frosts á steypu.  Kannaðar voru helstu frostskemmdir sem og 

hvaða þættir hafa áhrif á frostþol steypu auk þess sem farið var yfir skilgreiningu þess. 

Við undirbúning verkefnisins var skoðuð vísindagrein sem fjallaði um rannsókn þar sem 

áhrif frost á unga steypu voru könnuð (Yi. o.fl., 2010). Í stuttu máli var rannsóknin gerð 

þannig að steypa fékk að harðna við góðar aðstæður í mislangan tíma áður en hún var fryst 

við -10°C. Steypan fékk síðan að þessu loknu að harðna við góðar aðstæður þar til gerðar 

voru á henni brotprófanir. Niðurstöður rannsóknarinnar voru m.a. að engin styrkmyndun í 

steypu ætti sér stað á meðan hún frýs í mislangan tíma. Einnig að frostskemmdir í steypu 

séu háð lausu vatni fyrir frost og þar með tíma hörðnunar fyrir frost. Þessi rannsókn var 

höfð til hliðsjónar þegar unnið var að uppsetningu og skipulagi þeirrar rannsóknar sem 

þessi ritgerð fjallar um.  

Lagt var upp með eftirfarandi við skipulag rannsóknarinnar: 

 Rannsaka áhrif -5°C frosts á unga steypu, annars vegar steypu sem verður fyrir 12 

klst. frostkafla og hins vegar steypu sem verður fyrir 24 klst. frostkafla. 

 Láta steypuna harðna við +5°C áður en hún fer í frost í mislangan tíma.  Láta 

tímabilin vera frá 0 klst. upp í 48 klst. með 12 klst. tímaþrepum.  

 Rannsaka þrýstistyrk steypunnar sem fall af tíma yfir 90 daga tímabil. 

 Rannsaka yfirborðsflögnun steypunnar með hefðbundnu frost-þíðu prófunum. 

 Rannsaka innri skemmdir steypunnar samhliða frostprófunum, þetta má gera með 

því að mæla tíma hátíðnibylgna í gegnum steypu.  

 Mæla hitastig steypunnar á meðan ytra hitastig er við +5°C og -5°C. 

 Taka saman mæliniðurstöður og draga af þeim þær ályktanir sem hægt er eftir 

atvikum.  Sérsök áhersla lögð á að meta frostþol steypu. 

Í þessum kafla er gerð nánari grein fyrir rannsókninni og einstökum þáttum hennar.   
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5.2 Skipulag rannsóknar 

5.2.0 Umhverfishitastig steypu 

Rannsókninni er hægt að skipta upp í þrjá hluta sé tekið mið af umhverfishitastigi 

steypunnar. Fyrsti hlutinn eru viðmiðunartilraunir þar sem steypa er látin harðna við +20°C 

annars vegar og hins vegar +5°C.  Sjá má skipulag þeirra á mynd 5-1.  Annar hlutinn eru 

tilraunir þar sem steypa harðnar við mislangan tíma við +5°C áður en hún er fryst í 12 klst. 

við -5°C, skipulag þeirra má sjá á mynd 5-2. Þriðji hlutinn eru tilraunir þar sem steypa 

harðnar við mislangan tíma við +5°C áður en hún er fryst í 24 klst. við -5°C, skipulag 

þeirra tilrauna má sjá á mynd 5-3. 

 

 
Mynd 5-1 Tilraunir 0, ytra hitastig 

 

 
Mynd 5-2 Tilraunir I, ytra hitastig 
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Mynd 5-3 Tilraunir II, ytra hitastig 

5.3 Steypt tilraunasýni 

5.3.1 Almennt 

Í rannsókninni voru notaðar þrjár gerðir af steypusýnum. Hefðbundnir sívalningar til að 

nota í brotþolsprófanir, teningar í frost-þíðu prófanir og plötusýni í hitamælingar. Í þessum 

kafla er gerð grein fyrir steypublöndu, mótum og verklagi í rannsókninni auk þess sem gerð 

er grein fyrir mælingum og prófunum í tengslum við blöndun steypu. 

5.3.2 Steypublanda 

Markmiðið var að blanda steypu sem hefði sambærilega eiginleika og steypa sem algengt 

er að nota í plötur og veggi utandyra.  Út frá því var valið að stefna að 30 MPa styrk og að 

loftinnihald væri meira en 5%. Auk þess voru gerðar kröfur um að steypan hefði góða 

vinnslueiginleika þannig að steypuvinna yrði auðveld eins og hægt er. 

Fengin var aðstoð hjá Einari Einarssyni verkfræðing hjá B.M.Vallá við hönnun steypunnar.  

Í töflu 5-2 er að finna uppskrift af þeirri steypu sem notuð var í rannsókninni.  

 
Tafla 5-1 Innihaldsefni steypublöndunar í rannsókninni 

Sement Vatn Björg.möl Björg.sandur Rauðamelssandur Flot Loftblendi v/s 

350 kg 190 kg 609 kg (35%) 340 kg (20%) 797 kg (45%) 1,44 kg 0,88 kg 0,54 

 

Í rannsóknina var notað Anleggsement frá Norcem AS. Anleggsement er venjulegt 

Portland sement í aðalflokk CEM 1 og styrkleikaflokk 52,5 N.  

5.3.3 Framleiðsla á steypu 

Steypuvinna fór fram í húsnæði Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (NMÍ) og var notast við 

steypuhrærivél af gerðinni Gustav Eirich.  Undirbúningur fyrir hverja steypuhræru hófst 

degi áður en steypt var. Tekin voru sýni af fylliefnunum þremur og þau sett í bakka sem 

búið var að vigta áður. Síðan voru fylliefnin þurrkuð í þurrkskáp við 100°C í hið minnsta 

einn sólarhring.  Að því loknu voru bakkarnir ásamt fylliefnum vigtuð að nýju og þannig 

var hægt að reikna út rakainnihald fylliefnanna. Þau voru geymd í körum og breitt var yfir 
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þannig að ekki urðu miklar breytingar á rakainnihaldi þeirra meðan á tilraununum stóð. Á 

mynd 5-4 er dæmi um rakamælingu fylliefna. Vinstra megin er fylliefnið fyrir þurrkun og 

hægra megin eftir þurrkun.  

Þegar rakamælingu var lokið var reiknuð út vatnsþörf steypunnar að teknu tilliti til 

rakainnihalds fylliefnanna. Mettivatn fylliefnanna var dregið frá rakainnihaldi þeirra. 

Ákveðin var stærð á steypuhrærunnar og blönduhlutföll ákvörðuð út frá því. 

 

 
Mynd 5-4 Fylliefni, fyrir og eftir þurrkun 

Steypuhrærur voru gerðar þannig að loftblendi var blandað saman við viðbætt vatn, 

þurrefnum var komið fyrir í steypuhrærivél og þau blönduð þar í 1 mínútu áður en viðbættu 

vatni var blandað við.  Þegar búið var að hræra í alls 3 mínútur var flotefninu bætt við og 

haldið áfram að hræra þar til 7 mínútum var náð.  Þá var steypan tilbúin og gerðar á henni 

prófanir til að tryggja gæði hennar. Við hverja steypuhræru voru gerðar eftirfarandi 

mælingar og prófanir: 

 Hitastig steypu 

 Loftmagn í prósentum 

 Sigmál með hefðbundnu keiluprófi 

 Þvermál steypu mælt eftir að hafa sigið í keiluprófi 

 Rúmþyngd 

 

  
Mynd 5-5 Mæling á sigmáli og þvermáli steypu 

Framleiðsla á steypu gekk almennt vel.  Ein steypa skar sig úr hvað varðar vinnanleika  og 

mæligildi, það var steypa sem var hrærð fyrir tilraun 1-C.  Hún mælist í útmörkum miðað 

við aðrar steypur bæði fyrir loft, sigmál auk þvermáls. Á myndum 5-6 til 5-9 má sjá gröf 

sem sýna helstu mæliniðurstöður við framleiðslu á steypu. 

 



35 

  
 

Mynd 5-6 Mæligildi á sigmáli     
Grafið sýnir mælt sigmál í hverri steypuhræru, gerð var ein hræra fyrir hverja tilraun og vísa upplýsingar á x-

ás til tilraunanna. 

 
Mynd 5-7 Mæligildi á þvermáli 

Grafið sýnir mælt þvermál í keiluprófi fyrir hverja steypuhræru. Gerð var ein hræra fyrir hverja tilraun og vísa 

upplýsingar á x-ás til tilraunanna. 

 
Mynd 5-8 Mæligildi á loftmagni  

Grafið sýnir mælt loft í hverri steypuhræru, gerð var ein hræra fyrir hverja tilraun og vísa upplýsingar á x-ás 

til tilraunanna. 
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Mynd 5-9 Mæligildi á hitastigi 

Grafið sýnir mælt hitastig í hverri steypuhræru, gerð var ein hræra fyrir hverja tilraun og vísa upplýsingar á x-

ás til tilraunanna. 

 

    
Mynd 5-10 Steypuhrærivél í rannsóknarstofu NMÍ    Mynd 5-11 Loftmælir  

 

   
Mynd 5-12 Þurrefnum komið fyrir í hræruvél  Mynd 5-13 Steypuhræra tilbúin  
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5.3.4 Steypumót 

Mestur fjöldi steypusýna voru sívalningar, en um 200 sívalningar voru steyptir og nýttir til 

prófana. Fyrir sívalninga voru notuð PVC rör sem höfðu innra þvermál 100mm og voru 

söguð í 200mm lengdir þannig að stærð sívalninganna yrði Ø100x200 mm. Eftir endilöngu 

móti var sagað þannig að  hægt væri að ná mótinu utan af steypunni og nota að nýju. Notað 

var límband til að festa mótið saman. Þegar steypa var komin í mótin var breitt plast yfir og 

fest með teygjum, var það haft á allan tímann sem sýnin voru við +5°C og -5°C. 

Steyptir voru 22 tengingar.  Mót fyrir teninga voru úr krossvið. Til að losa mótin frá 

steypunni voru skrúfur losaðar og þannig reyndist auðvelt að ná steypusýnunum 

úrmótunum.  Breitt var yfir mótin á sama hátt og gert var við sívalninga. 

Eitt plötusýni var steypt.  Mót þess voru gerð úr timbri.  Sýnið hvíldi á 20mm krossvið en 

til hliðanna var notað 25x150 timburborð. Breitt var yfir plötusýnið að lokinni steypuvinnu 

og þar til mælingu á hitastigi var lokið. 

Á mynd 5-14 má sjá skýringarmynd af uppbyggingu steypumóta auk staðsetningar á 

hitanemum sem fjallað er um í kafla hér á eftir. 

 
Mynd 5-14 Skýringarmynd af uppbyggingu steypusýna 

 

  

Mynd 5-15 Sívalnings og teningsmót fyrir og eftir steypu  

Í ljós kom að yfirborð sívalninganna var ekki nógu gott til að gera á því brotþolsprófanir.  

Til að tryggja að yfirborð væri slétt og sívalningar væru hornréttir var steypt ofan á 

sívalninga með hraðsementi áður en brotprófun fór fram.  Sett voru mót utan á sívalninginn 

og fyllt í með hraðsementi að ofanverðu.   Á mynd 5-16 má sjá hvernig sívalningar voru 

afréttir að ofanverðu. 
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Mynd 5-16 Afrétting á sívalning    

5.3.5 Kjarnhitamælir 

Í öllum tilraunum þar sem steypa var fryst var steyptur einn sívalningur með hitanema. 

Hitanemi er þráður  byggður upp af tveimur vírum. Á endanum er einangrun tekin af 

vírarnir lóðaðir saman saman og bóla af lími látin harðna utan um þá, einkum til að vernda 

þá fyrir tæringu. Vírinn er síðan tengdur við sírita. Á mynd 5-14 má sjá skýringarmynd sem 

sýnir staðsetningu hitanema, einnig má sjá á myndum 5-17 og 5-18 hvernig hitanema var 

komið fyrir í raun og hýsi sem síriti var geymdur í er hann var inn í frystigámi. Í steyptu 

plötusýni var einnig komið fyrir hitanema á tveimur stöðum, sjá skýringarmynd 5-14. 

 

   
Mynd 5-17 Síriti tengdur hitanema   Mynd 5-18 Hitanemi í móti 

5.3.6 Geymsla á sýnum 

Rannsóknin krafðist töluverðs breytileika hvað varðar geymslu á steyptum sýnum. Fyrir 

hitastig +5°C og -5°C var notaður frystigámur með hitasvið -20°C til +25°C. Rakastigi var 

ekki stýrt en breitt var yfir öll sýni. Fyrir +20°C við bæði 65% raka og 100% raka voru 

sýnin geymd í sýnaklefum á NMÍ.  Frost-þíðu próf fóru einnig fram í skápum á NMÍ. 
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Mynd 5-19 Geymsla sýna við 20°C og 100% raka   

5.3.7 Brotþolsprófanir 

Brotþolsprófanir fóru fram í tilraunastofu NMÍ. Eins og sýnt er á mynd 3-1 þá er 

styrkmyndun steypu mest fyrstu dagana eftir að hún er hrærð. Til að meta hörðnun 

steypunnar voru  gerðar brotprófanir á henni. Skipulag prófana var þannig að þær voru 

tíðari fyrri hluta hörðnunartímabils.  Prófanir voru gerðar við aldur í dögum talið 3, 7, 14, 

28 og 90. Brotnir voru 6 sívalningar við 90 daga aldur en þrír sívalningar í öðrum 

prófunum.  

Á mynd 5-20 er að finna dæmi um sívalning í tilraun  2-E og hvernig hann brotnar undan 

auknu álagi. Önnur mynd frá hægri er tekin um það leyti sem hann tapar styrk sínum og 

hinar tvær til vinstri sýna er hann molnar í sundur.   

 

 
Mynd 5-20 Sívalningur í brotprófunum    

Prófanir fóru fram á  pressu að gerðinni Tinius Olsen.  Á pressunni eru tveir kvarðar, 

annars vegar 0-30 tonn og hins vegar 0-150 tonn.  Í 3-28 daga prófunum var notaður minni 

kvarðinn utan þess að 28 daga prófanir fyrir 2-D var notast við stærri kvarðann.  Í 90 daga 

prófunum var stærri kvarðinn notaður í öllum tilvikum. 
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Mynd 5-21 Pressa þar sem brotþolsprófanir voru framkvæmdar 

 

Áður en eiginleg brotþol sýnanna var mælt voru sívalningar vigtaðir, þvermál þeirra mælt á 

6 stöðum auk þess sem hæð þeirra var mæld.  Út frá þeim niðurstöðum var rúmþyngd og 

þrýstistyrkur sýnanna mældur. Á mynd 5-22 má sjá hvernig prófanablöð voru notuð við 

brotþolsprófanir. 

 

Brotprófanir
18.12.2014 3

15.12.2014 KA-15

Gert: KA Steypusýni 0-B

Sívalningur 1 Sívalningur 2 Sívalningur 3

3,96 kg 3,94 kg 3,95 kg

203,5 mm 203,0 mm 203,8 mm

101,43 mm 102,93 mm 102,87 mm

104,47 mm 102,47 mm 103,73 mm

6,95 tonn 6,92 tonn 7,14 tonn

102,95 mm 102,70 mm 103,30 mm

8324,20 mm
2

8283,82 mm
2

8380,90 mm
2

1693975,001 mm
3

1681615,906 mm
3

1708026,892 mm
3

2338 kg/m
3

2343 kg/m
3

2313 kg/m
3

Brotstyrkur 8,2 N/mm
2

8,2 N/mm
2

8,4 N/mm
2

Þvermál 1

Þvermál 2

Þrýstingur

Meðal tals þvermál

Flatarmál

Rúmmál

Rúmþyngd

Hæð

Dagsetning prófana:

Dagsetning steypu

Aldur sívalninga

Steypuhræra:

Þyngd á sívalingi

 
Mynd 5-22 Dæmi um prófanablað fyrir brotþolsprófanir 
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5.3.8 Mæling á yfirborðsflögnun 

Gert var mæling á yfirborðsflögnun á sýnum í tilraunum I og II auk sýna úr tilraun 0-A. 

Stuðst var við staðal CEN/TS 12390-9 (2006).  Vegna eðli tilraunanna voru þó gerðar 

breytingar á meðhöndlun sýnanna fyrstu þrjá dagana. Þá voru sýnin geymd við +5°C og -

5°C skv. tímaplani tilraunanna en ekki við +20°C eins og staðallinn gerir ráð fyrir.  Notuð 

voru 150x150x150 teningssýni í prófanir sem voru söguð í 150x150x50 sneiðar þegar 

steypan varð 21. daga gömul.  Á mynd 5-23 er sýnd skýringarmynd af sögun.  

 

 

Mynd 5-23 Skýringarmynd af sögun 

Sýnt er hvernig þrjár sagaðar sneiðar eru nýttar úr tveimur sýnum.  

Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru sýnin eins og áður segir meðhöndluð skv. tímaplani sem 

lýst er á myndum 5-1 til 5-3. Meginskrefin í meðhöndlun þessara sýna voru eftirfarandi: 

 

 Geymsla við +5°C og -5°C skv. tímaplani rannsóknanna. 

 Sýni flutt í 20°C við 100% raka þar til aldur þeirra er orðin 7 dagar. 

 Sýni færði í +20°C og 65% raka þar til þau eru orðin 21 daga gömul. 

 Sýni söguð í sneiðar og geymd áfram við +20°C og 65% raka þar til þau eru 25 

daga gömul. 

 Sneiðar kíttaðar (sjá myndir) og geymdar áfram við +20°C og 65% raka þar til þau 

eru 28 daga gömul. 

 3mm lag af saltvatni sett yfir sýni og breitt yfir þau þar til þau hafa náð 31 daga 

aldri. 

 Eiginleg frostþolspróf byrja í viðurkenndum frost-þíðu skáp.  Laus flögnun er 

skoluð 7, 14, 28, 42 og 56 dögum eftir að flögnunarprófanir hefjast. 

 

Á meðan prófunum stóð varð bilun í frost-þíðu skáp sem var þannig að hann frysti ekki í 

tímabil sem náði allt að viku. Vegna þessa voru gerðar breytingar þannig að sýni voru einni 

viku lengur í skápum og sú vika sem ekkert frost var í skápunum var þurrkuð út úr 

tímaplani. 
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Frost-þíðu prófanir
Gert: KA

Steypuhræra: KA-14

Steypusýni 0-A

Sýni Breidd 1 [mm] Breidd 2 [mm] Bakki [g] 7umf [g] 14umf [g] 28 umf [g] 42 umf [g] 56 umf [g]

I 132,00 135,00 4,30 5,85 6,35 7,40 7,50 7,65

II 127,00 124,00 4,30 6,05 6,60 8,25 8,40 8,65

III 127,00 127,00 4,30 5,60 6,20 7,75 8,00 8,15

Hlutf.

Sýni Flatarm. [m2] 0 7 14 28 42 56 56/28

Sýni I 0,0178 0,00 0,09 0,12 0,17 0,18 0,19 1,08

Sýni II 0,0157 0,00 0,11 0,15 0,25 0,26 0,28 1,10

Sýni III 0,0161 0,00 0,08 0,12 0,21 0,23 0,24 1,12

Meðaltal 0 0,09 0,13 0,21 0,22 0,23 1,10

Flögnun umferða[ kg
/
m

2
]

 
Mynd 5-24 Dæmi um prófanablað í frost-þíðu prófunum 

Á myndum 5-25 til 5-32 má sjá dæmi um hvernig verklagi var háttið við mælingu á 

yfirborðsflögnun. Einnig má sjá á mynd 5-24 dæmi um prófanablað sem notað var í 

rannsókninni. 

 

 

   
Mynd 5-25 Kíttaður plastbakki    Mynd 5-26, Steypt sýni lagt í plastbakka 

 

   
Mynd 5-27 Sýni afrétt     Mynd 5-28 Endanlegur frágangur kíttis 
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Mynd 5-29 Frágangur sýnis í frost-þíðu skáp  Mynd 5-30 Laus flögnun á yfirborði 

 

   
Mynd 5-31 Flögnun skolað í millibakka   Mynd 5-32 Flögnun skolað í bakka 

5.3.9 Hátíðnimælingar 

Gerðar voru hátíðni mælingar á sýnunum sem notaðar voru í prófanir á yfirborðsflögnun.  

Tilgangur hátíðni mælinganna er að meta innri skemmdir á steypunni samhliða því að 

mæla yfirborðsflögnun hennar. Mælingarnar eru gerðar þannig að á tveimur hliðum 

andspænis hvor annarri er tekið úr mótum og kítti til að koma fyrir nemum sem senda 

hátíðni bylgju í gegnum sýnið. Á mynd 5-15 má sjá hvernig nemum er komið fyrir á 

steyptu sýni. Nemarnir senda hátíðni bylgjur í gegnum sýnið og mæla tímann í 

míkrósekúndum sem það tekur bylgjuna að fara í gegnum sýnið. Í hvert skipti eru gerðar 

þrjár mælingar og lægsta gildið er notað í niðurstöður. 

Steypan ætti að verða fyrir auknum skemmdum eftir því sem frost-þíðu umferðum fjölgar. 

Við auknar skemmdir ætti tíminn sem það tekur hljóðbylgjur að fara í gegnum sýnið að 

aukast. Út frá þessum mælingum eru síðan til aðferðir til að meta skemmdir á steypunni.  

Ein þeirra er gefin upp í staðli CEN/TS 12390-9 (2006) en þar er sýnd aðferð til að reikna 

út hlutfallslegan stífnistuðul steypunnar.  Hann er reiknaður við hverja mælingu og þá er 

hægt að sjá hvernig hann þróast.  Aðferðin sem gefin er upp í staðlinum er  eftirfarandi: 
 

RDM = (t0/tn)
2
 x 100[%] 

 

RDM = Hlutfallslegur stífnistuðull 

t0  = Upphafstími 

tn  = Tími eftir n frost-þíðu umferðir 
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Í skýrslu Gísla Guðmundssonar (2003) sem fjallar um endurbætta aðferð til að meta 

veðrunarþol steinsteypu er sýnd önnur aðferð til að meta skemmdir í steypunni út frá sömu 

mælingum. Þar er reiknaður út dempunarstuðull sem er einkennandi fyrir skemmdir í 

steypunni.  Stuðullinn er reiknaður út á eftirfarandi hátt: 

 

ϒi =( ti/t0) x 100
37

 

 

ϒi  = Dempunarstuðull 

ti = Tími eftir i frost-þíðu umferðir 

t0  = Upphafstími 

 

Samhliða jöfnunni er gefin upp tafla í skýrslunni sem leggur mat á skemmdir út frá þróun 

dempunarstuðulsins. 

 
Tafla 5-2 Tengsl dempunarstuðuls og skemmda í steypu  

(Gísli Guðmundsson, 2003) 

 
Engar 

skemmdir 

Mögulegar 

skemmdir 
Skemmdir 

Verulegar 

skemmdir 

Hlutfallsleg 

hátíðni dempun 
<1,00 1,00 - 1,10 1,10 - 1,20 >1,20 

 

Eins og sjá má á báðum umferðum þá verður tíminn sem tekur hátíðni bylgju að fara í 

gegnum sýnið að aukast eftir því sem skemmdir í steypu þróast.  Í rannsókninni kom í ljós 

að tíminn minnkaði og hraðinn jókst þar af leiðandi. Vegna þess varð ljóst að eitthvað var 

ábótavant í mælingunni. 

 

   
Mynd 5-33 Fyrirkomulag við hljóðbylgjumælingu    
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Í framkvæmd rannsóknarinnar er tvennt sem getur valdið því að niðurstöðurnar eru 

bjagaðar.  Hið fyrsta er að þegar mæling fór fram var yfirborð rétt búið að þiðna og 

kjarninn því frosinn, sem getur haft villandi áhrif á mælingarnar. Annað er að steypan er 

enn að bæta við sig styrk þegar mælingarnar fóru fram.  Skoðun á brotþolsferlum sýnir að 

styrkmyndun á því tímabili sem mælingar fóru fram er þó nokkur. Einnig er mögulegt að 

steypan fylli í mögulegar innri skemmdir með hvörfunarafurðum.  

Í ljósi ofangreinds var ákveðið að sleppa niðurstöðum úr hljóðbylgjumælingar þar sem þær 

eru ómarktækar.  Í kafla um niðurstöður rannsóknarinnar er því ekki fjallað um 

hljóðbylgjumælingar. 
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6  Niðurstöður 

6.0 Inngangur 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra prófana sem framkvæmdar voru í 

rannsókninni. Fjallað er um niðurstöður hitamælinga, brotþolsprófana og mælingu á 

yfirborðsflögnun steypu. Samhliða því að greina frá niðurstöðum mælinga er beitt þeim 

aðferðum sem koma fram í kaflanum um stöðu þekkingar til að leggja mat á niðurstöðurnar 

og draga af þeim ályktanir.  

6.1 Hitastig í steypukjörnum 

6.1.1 Almennt 

Gerðar voru hitamælingar á kjarnhitastigi steypu í öllum tilraunum þar sem sýni voru fryst í 

12 eða 24 klst. Einnig var gerð hitamæling á kjarnhitastigi steypts plötusýnis við +5°C. 

Mæling á hitastigi sívalninga var gerð við breytilegt umhverfishitastig sem var í byrjun 

+5°C og lækkaði síðan niður í -5°C.  Þegar sýni fóru úr -5°C voru þau sett í +20°C og lauk 

þá hitamælingum.  Í kafla 5.3.4 er að finna lýsingu á sívalningssýnum og staðsetningu 

hitanema.  

Mæling á hitastigi sívalninga var gerð þannig að í miðjan kjarna var komið fyrir einum 

hitanema. Í grein Yi, Pae og Kim (2010) sem fjallar um tilraun þar sem hitamælingar voru 

gerðar á sambærilegum sívalningum var mælt hitastig á fleiri stöðum en hér var gert.  

Niðurstöður þeirra mælinga sýndu mjög sambærilega þróun og lítinn mun á hitastigi steypu 

í sívalningunum eftir því hvar þeir voru staðsettir. Mæling á hitastigi í kjarna sívalninga 

ætti því að gefa góða mynd af raunhitastigi steypunnar.  

Hitastig plötusýnis var mælt við fastan umhverfishita +5°C. Í kafla 5.3.4. er að finna 

lýsingu á plötusýni og staðsetningu hitanema. 

Í rannsókninni komu upp töluverð vandræði við hitamælingar. Í byrjun voru erfiðleikar við 

að halda sírita í gangi þar sem hann þoldi illa aðstæður inn í frystigám. Í ljós kom að 

einangrun utan á hitaleiðurum vildi gjarnan nuddast í sundur þar sem hún kom út úr 

steypumótum.  Þetta varð til þess að ekki fengust nothæfar hitamælingar úr öllum 

tilraunum.   

6.1.2 Hitastig sívalninga 

Sívalningur í tilraun 1-A fór strax í frost eftir að steypu var komið fyrir í mótum og 

umhverfishitastig hans -5°C í 12 klst.  Á mynd  6-1 er að finna graf sem sýnir mælingu á 

hitastigi í kjarna sívalningsins. Mælingin sýnir að hitastigið í sívalningnum fellur 

tiltölulega hratt í byrjun þar til það fer rétt undir frostmark. Þar stoppar kæling steypunnar 

og hitastigið helst tiltölulega stöðugt til enda.  
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Mynd 6-1 Hitastig í kjarna sívalnings í tilraun  1-A  

Sívalningur sem harðnar fyrstu 12 klst. við -5°C og síðan +20°C til enda. 

 

Við skoðun á hitastigi steypunnar sést að rétt áður en 4 klst. er náð kemur minniháttar dæld 

í ferilinn rétt við 0°C.  Á mynd 3-9 er sýnd skýringarmynd af kælikúrfu. Samanburður á 

mælingu og skýringarmyndinni sýnir að ísmyndun er að hefjast og hitastigið helst stöðugt á 

meðan. Einnig vinnur varmamyndun steypunnar á móti kælingu hennar.  

Toppar sem koma fram á ytra hitastigi eru tilkomnir þegar verið er að fara inn og út úr 

frystigám.  Steypa bregst hægt við ytra hitastigi og því ættu þessir toppar að hafa hverfandi 

áhrif á niðurstöðurnar. 

Sívalningur í tilraun 2-A fór strax í frost eftir að steypu var komið fyrir í mótum og 

umhverfishitastig hanns -5°C í 24 klst. Á mynd  6-2 er að finna graf sem sýnir mælingu á 

hitastigi í kjarna sívalningsins.  Fyrstu 12 klst. eru mjög sambærilegar og í tilraun 1-A sem 

sýnd er á mynd 6-1. Eftir þann tíma fellur hitastig steypunnar þar til það hefur náð 

umhverfishitastig -5°C og frosið. Þegar kæling steypunnar niður í -5°C byrjar er líklegt að 

vatn í stærri pórum frosið og ísmyndunarfasa að mestu lokið. Einnig eru áhrif 

varmamyndunar að minnka.  

Samvirkni varmamyndunar og þess að vatn sé að breytast í ís eru nokkuð óljóst.  En í ljósi 

uppbyggingar sívalnings þar sem stutt er inn í kjarna er líklegt að áhrif þess að vatn sé að 

frjósa séu meiri.  
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Mynd 6-2 Hitastig í kjarna sívalnings í tilraun 2-A  

Sívalningur sem harðnar fyrstu 24 klst. við -5°C og síðan +20°C til enda. 

 

Mynd 6-3 Hitastig í miðjum sívalning 1-B 

Sívalningur sem harðnar fyrstu 12 klst. við +5°C,  síðan 12 klst. við -5°C og að lokum við +20°C til enda. 

 

Í tilraun 1-B harðnaði sívalningur við umhverfishitastig +5°C í 12 klst. sem síðan lækkaði í  

-5°C í aðrar 12 klst. Á mynd 6-3 má sjá graf sem sýnir hitastig í kjarna sívalningsins sem 

fall af tíma. Á grafinu sést að það tekur steypuna um 6 klst. að kólna niður í +5°C frá því 

að hún er sett í mótin. Þegar umhverfishitastigið lækkar niður í -5°C lækkar hitastig 

steypunnar línulega niður í frostmark og helst þar í um tvær til þrjár klst. þar til það tekur 

að lækka niður í -5°C. Líklegt að um svipaða virkni sé að ræða og áður var líst í tilraun 1-A 

og 2-A. Við samanburða á mynd 6-3 og mælingar sem sýndar eru á mynd 6-2 sést að 

ísmyndunarfasinn er heldur styttri í tilraun 1-B.  Líklegast er að áhrif af varmamyndun 

steypunnar sé að minnka.  
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Steypa í tilraun 2-B harðnaði við umhverfishitastig +5°C sem síðan lækkaði eftir  12 klst. í 

-5°C.  Það ástand varði í 24 klst. og að því loknu fóru sýni í +20°C til enda.  Á mynd 6-4 

má sjá graf sem sýnir hitastig í kjarna sívalningsins sem fall af tíma.  Hitastigið breytist 

mjög svipað fyrstu 24 klst. og steypan í tilraun 1-B sem sýnd er á mynd 6-3, enda sama 

umhverfishitastig fyrstu 24 klst. Að þeim tíma loknum breytist lítið og steypan er frosin við 

-5°C.  

Á grafi sem sýnt er á mynd  6-4 er einnig að finna nálgun á kjarnhitastigi sívalningsins 

(rauður ferill). Þessi ferill er notaður til að bera saman reiknaðan styrk steypunnar út frá 

hitastigi hennar við mældan styrk hennar í brotþolsprófunum,  sjá nánari umfjöllun í kafla 

um 6.2.8. 

 
Mynd 6-4 Hitastig í kjarna sívalnings í tilraun  2-B 

Sívalningur sem harðnar fyrstu 12 klst. við +5°C, síðan 24 klst. við -5°C og að lokum við +20°C til enda. 

 

Steypa í tilraun 2-D harðnaði við umhverfishitastig +5°C í 36 klst. sem lækkaði þá  í -5°C í 

24 klst. áður en hún fór í +20°C.  Á mynd 6-5 má sjá graf sem sýnir hitastig í kjarna 

sívalningsins sem fall af tíma. Ferillinn er mjög líkur ferli fyrir tilraun 2-B á mynd 6-4 að 

undanskyldu því að hann er um 24 klst. lengur við +5°C eins og umhverfishitastigið.  

Samanburður á þessum ferlum sýnir einnig að hitastigið er álíka lengi við frostmark í 

báðum ferlum. Það styður þá kenningu að þarna sé vatn að breytast í ís, en ekki mótstöðu 

varmamyndunar.  Ef svo væri ætti hitastig steypu í tilraun 2-D að vera styttra við frostmark 

þar sem varmamyndun fer minnkandi sbr. mynd      

Samanburður á ferlum sem sýndir eru á myndum 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 og 6-5 sýna að tíminn 

sem hitaferillinn er við 0°C minnkar eftir því sem lengra líður frá því að steypan sé hrærð.  

Það bendir til þess að varmamyndunin sé að minnka sbr. mynd 3-8. 
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Mynd 6-5 Hitastig í kjarna sívalnings í tilraun 2-D 

Sívalningur sem harðnar fyrstu 36 klst. við +5°C, síðan 24 klst. við -5°C og að lokum við +20°C til enda. 

 

Mæling á hitastigi í tilraun 1-D misfórst en þar sem umhverfishitastig í henni eru þau sömu 

og í 2-D fyrstu 48 klst. má reikna með að hitaferill í tilraun 1-D væri svipaður og fyrstu 48 

klst. á grafi sem sýnt er á mynd 6-5. 

 

6.1.3 Hitastig plötusýnis 

Hluti af rannsókninni var að mæla hitastig í steyptu plötusýni við umhverfishitastig +5°C.  

Uppbyggingu sýnisins og staðsetningu hitanema er líst í kafla 5.3. Uppbygging sýnisins 

ætti að gefa niðurstöðu sem svipar til hegðunar plötu á fyllingu eða veggs sem er tvöfalt 

þykkari en platan.  

Á mynd 6-6 er sýnt graf af þróun hitastigs.  Til samanburðar er að finna hitastig í sívalningi 

við sama umhverfishitastig.  

Eins og sést þá verður hliðrun í mælingunum í kringum 40 klst. eftir að hún hefst. Slík 

hliðrun kom ekki upp í öðrum mælingum og fannst engin skýring á þessu. Þegar þetta 

gerist er mælingin komin vel á veg og kæling sýnisins farin að nálgast +5°C. Hliðrunin 

hefur því hverfandi áhrif á niðurstöðurnar. 

Við skoðun á hitaferlum fyrir plötusýni og sívalning sem sýndir eru á mynd 6-6 má sjá 

töluverðan mun á hitastigi.  Plötusýni kólnar mun hægar en sívalningur.  Í grafi sem sýnt er 

á mynd 6-6 er einnig að finna nálgun á hitastigi plötusýnis. Þessi ferill er notaður í 

umfjöllun um samanburð styrkmyndunar, sjá nánar kafla um brotþolsprófanir. 
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Mynd 6-6 Samanburður á hitastigi í steyptri plötusýnis og sívalnings  

Mælt hitastig í steypu plötusýnis og sívalnings sem harðna við  ytra hitastig +5°C 

 

6.2 Mældur þrýstistyrkur 

6.2.0 Almennt 

Til að rannsaka þrýstistyrk steypunnar voru sívalningar prófaðir eins og líst er í kafla 5.3.7. 

Í hverju brotprófi eru sívalningar brotnir og þrýstistyrkur mældur og meðaltal reiknað út.  

Niðurstöður einstakra mæligilda eru sýnd auk þess að sýna meðaltal þeirra sem feril. Þekkt 

er að einstaka sýni geta mælst með óvenju háan eða lágan þrýstistyrk miðað við sams konar 

sýni.  Vegna þess er miðað við að sleppa útgildum sem eru meira en 20% frá miðgildi auk 

þess sem horft er til mælinga fyrir og eftir prófanir með heildar samhengi í huga. Gerð er 

grein fyrir leiðréttingum og mæligildi þeirra sérstaklega merkt á gröfum. Ennfremur var 

gerður samanburður á mældum þrýstistyrk við reiknaðan styrk með aðferðum sem fjallað er 

um í kafla um stöðu þekkingar. 

6.2.1 Mælingar á brotþoli, viðmiðunarsýni  

Framkvæmdar voru tvær mælingar á brotþoli steypu til að fá fram viðmið. Annars vegar 

var tilraun 0-A þar sem steypa harðnaði við +20°C í 90 daga. Hins vegar var tilraun 0-B þar 

sem steypa harðnaði við +5°C í 4 daga.  
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Niðurstöður úr tilraun 0-A eru einkum hugsaðar sem viðmið við tilraunir þar sem steypa er 

fryst. Á mynd 6-7 eru sýndar mælingar á styrk steypunnar við umhverfishitastig +20°C auk 

samanburðar við aðferð um styrkmyndun steypu sem gefin er upp í steypustaðli (ÍST EN 

1992-1-1, 2004) og fjallað var um í kafla 3.2.1. Eins og grafið sýnir þá gefa mælingar á 

styrk steypu lægri niðurstöðu heldur en aðferð úr steypustaðli. 

 

 
  
Mynd 6-7 Mældur brotstyrkur í tilraun 0-A   

Sívalningar sem harðna við +20°C allan tímann. 

 

Í 7 og 14 daga prófunum voru tvö mæligildi sem skáru sig verulega út frá meðaltali. Með 

tilliti til þessara frávika og skoðun á mæligildum fyrir framan og aftan við var þessum 

gildum sleppt. Viðmiðunarsteypan nær 28 daga styrk um 33MPa sem er nærri þeim styrk 

sem stefnt var að þegar blandan var hönnuð.  Stefnt var að því að hafa 28 daga styrk um 30 

MPa.   

Niðurstöður tilraunar 0-B eru hugsaðar til viðmiðunar við mat á styrk við +5°C meðan 

steypan er ung. Á mynd 6-8 eru sýndar mæliniðurstöður fyrir tilraun 0-B auk samanburðar 

við hlutfallsaðferð um styrkmyndun steypu við lægri hitastig, sjá nánar kafla  3.2.1.  Á 

grafinu má sjá að mældur styrkur steypu við +5°C orðinn um 5MPa eftir rúmlega tvo 

sólarhringa. Hlutfallsferlar úr Vetrarsteypu (RB, 1998) gefa heldur lægri niðurstöðu og skv. 

þeim væri 5MPa styrk náð eftir um rúman tvo og hálfan sólarhring. 
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Mynd 6-8 Mældur brotstyrkur í tilraun 0-B 

Sívalningar sem harðna við +5°C allan tímann. 

 

6.2.2 Mælingar á brotþoli, steypa fryst í 12 klst.  

Tilraun 1-A þar sem steypa er við umhverfishitastig -5°C í 12 klst. sem hækkar þá í +20°C 

til enda prófana.  Á mynd 6-9 er sýnt graf af mæliniðurstöðum tilraunar 1-A auk 

umhverfishitastigs. Í 14 daga prófunum reyndist eitt sýnið hafa verulega skertan styrk 

miðað við hin 2.  Mæligildi þess sýnis var því sleppt og byggir 14 daga styrkur því einungis 

á meðaltali tveggja sýna, sem telst fremur veikt í slíkum prófunum. Steypan mælist með 

um 14 MPa styrk á 28. degi sem er innan við helmingur af styrk viðmiðunarsýnis. Skv. 

mynd 6-1 byrjaði ísmyndun í steypunni eftir um 4 klst. sem hélt svo áfram í 8 klst. Því er 

hægt að segja að steypa sem frýs í 8 klst. innan við 4 klst. frá því hún er lögð niður er með 

öllu ónothæf til mannvirkjagerðar.  

 

 
Mynd 6-9 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 1-A   

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig -5°C í 12 klst. og +20°C til enda.  
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Tilraun 1-B  þar  sem  umhverfishiti er +5°C í 12 klst., lækkar síðan niður í  -5°C í aðrar 12 

klst. og hækkar síðan í +20°C það sem eftir er. Á mynd 6-10 eru sýndar mælingar á 

brotþoli steypunnar.  Í 14 daga prófunum reyndust tvö sýni hafa sama styrk en eitt þeirra 

með mun lægri styrk.  Því gildi var sleppt þegar í meðaltali brotstyrks. Steypan mælist með 

um 26 MPa styrk á 28 degi sem er um 80% af styrk viðmiðunarsýnis. Á mynd 6-3 er sýnd 

hitamæling steypunnar í tilraun 1-B.  Þar sést að steypan er að frjósa eða er frosin í um 9 

klst. eftir að vera ofan við frostmark í 13 klst. frá niðurlögn. Steypan mælist því með 

umtalsverða skerðingu á 28 degi vegna eins 9 klst. frostakafla þrátt fyrir að harðna við 

góðar aðstæður þar sem eftir lifir.  

 

 
Mynd 6-10 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 1-B   

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 12 klst. sem lækkar í -5°C í 12 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  

 

Tilraun 1-C  þar  sem  steypa harðnar við umhverfishitastig +5°C fyrstu 24 klst. sem lækkar 

niður í  -5°C í 12 klst. og hækkar síðan í +20°C til enda. Á mynd 6-11 eru sýndar 

mæliniðurstöður steypunnar.  Við 7 daga prófanir urðu mistök þess valdandi að aðeins einn 

sívalningur var brotinn sem gerir það að verkum 7 daga styrkur er á mjög veikum grunni. 

Við 28 daga prófanir hefur steypan náð rúmlega 28 MPa sem er um 85% af styrk 

viðmiðunarsýnis.  Út frá myndum 6-3 og 6-5 má áætla með brúun að steypan hafi verið að 

frjósa eða verið frosin í um 9 klst.  Steypan mælist með um 15% skerðingu á 28 daga styrk 

þrátt fyrir að vera ófrosin í um rúman sólarhring áður en hún frýs. 
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Mynd 6-11 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 1-C 

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 24 klst. sem lækkar í -5°C í 12 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  

 

Tilraun 1-D  þar  sem  steypa harðnar við umhverfishitastig +5°C fyrstu 36 klst., síðan 12 

klst. við -5°C og eftir það +20°C til enda. Á mynd 6-12 eru sýndar mæliniðurstöður 

brotmælinga. Í 7 daga prófunum komu fram mikill breytileiki í styrk sýnanna. Ef farið væri 

eftir þeim forsendum sem settar voru myndi í raun þurfa að fjærlægja efra og neðra gildið. 

Sú niðurstaða væri svipuð og meðaltal þriggja prófana og voru þær því allar látnar mynda 

meðaltalið. Í 28 daga prófunum reyndist eitt sýnið hafa mun minni styrk en hin tvö og var 

það því ekki hluti af meðaltali styrksins. Styrkur steypunnar mældist um 29 MPa sem er um 

87% af styrk viðmiðunarsýnis.  Á mynd 6-5 má sjá hitaferil fyrir tilraun 2-D.  Tilraun 1-D 

er við sama umhverfishitastig fyrstu 48 klst. og eru sá hluti grafsins líklegur fyrir þróun 

hitastigs í tilraun 1-D.  Líkt og í fleiri tilraunum er steypan að frjósa eða frosin í um 9 klst.  

Ætla má að hitastig steypunnar sé ofan við frostmark í um 39 klst. áður en steypan byrjar að 

frjósa.  

 
Mynd 6-12 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 1-D 

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 36 klst. sem lækkar í -5°C í 12 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  
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Tilraun 1-E  þar  sem  steypa harðnar við umhverfishitastig +5°C í tvo sólarhringa, síðan -

5°C í 12 klst. og +20°C til enda.. Á mynd 6-13 eru sýndar mæliniðurstöður steypunnar við 

þessar aðstæður. Samræmi sýna í prófunum var ágætt og því voru engin mæligildi felld úr 

meðaltali. Steypan nær um 30 MPa styrk sem er um 90% af styrk viðmiðunarsýnis. Ekki 

eru til hitamælingar en ætla má að steypan sé ófrosin í um 50 klst. áður en hún frýs.  Út frá 

mælingum á styrk steypu við +5°C má áætla að styrkur steypunnar sé um 4,5 MPa þegar 

hún byrjar að frjósa. 

 
Mynd 6-13 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 1-E 

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 48 klst. sem lækkar í -5°C í 12 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  

 

6.2.3 Mælingar á brotþoli, steypa fryst í 24 klst. 

Tilraun 2-A þar sem steypa er við umhverfishitastig  -5°C í 24 klst. sem hækkar síðan í  

+20°C til enda.  Á mynd 6-14 eru mæliniðurstöður steypunnar. Steypan nær um 12 MPa 28 

daga styrk sem er augljóslega ónothæf steypa.  Á mynd 6-2 má sjá hitaferil steypunnar, en 

þar sést að steypan hefur verið í um 4 klst. að harðna áður en hún byrjar að frjósa. Eftir það 

er hún að frjósa eða frosin í 20 klst.  Slíkt frost hefur nægt til að skerða verulega brotþol 

steypunnar.  
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Mynd 6-14 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 2-A   

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig -5°C í 24 klst. og +20°C til enda.  

 

Tilraun 2-B  þar  sem  steypa er við umhverfishitastig +5°C í 12 klst., svo -5°C í 24 klst. og 

að lokum +20°C til enda. Á mynd 6-15 eru sýndar mæliniðurstöður steypunnar. Í 14 daga 

prófunum reyndust tvö sýni hafa sama styrk en eitt þeirra með mun lægri styrk.  Því gildi 

var sleppt þegar metið var meðaltal brotstyrks. Steypan nær styrk um 25MPa sem er um 

75% af styrk viðmiðunarsteypunnar.  Á mynd 6-4 er sýndur hitaferill steypunnar, þar sést 

að steypan er ófrosin í um 13 klst. en byrjar þá að frjósa og er frosin í um 23 klst.  Tilraun 

1-B er sambærileg tilraun utan þess að frost var í 12 klst. í stað 24 klst. í tilraun 2-B.  

Styrkur steypu í 1-B á 28 degi var um 26 MPa og því er varla marktækur munur á milli 

þessara tilrauna.  

 7,6 

 
  
Mynd 6-15 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 2-B   

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 12 klst. sem lækkar í -5°C í 24 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  
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Tilraun 2-C  þar  sem  steypa harðnar við umhverfishitastig +5°C í 24 klst., síðan við -5°C í 

24 klst. og að lokum við +20°C til enda. Á mynd 6-16 eru sýnar mæliniðurstöður 

steypunnar við þessar aðstæður. Engin veruleg frávik voru í mælingunum. Við mælingu á 

28. degi mældist styrkur 27 MPa sem eru rúmlega 80% af styrk viðmiðunarsýnis. Í tilraun 

1-C þar sem frost var 12 klst. í stað 24 klst. mældist styrkur um 87% af styrk 

viðmiðunarsýnisins.  Í tilraunum 1-C og 2-C eykst skerðing á 28 daga styrk um 6 % við 

lengingu á frosti um 12 klst.  Það gæti bent til þess að eftir 12 klst. frost sé ekki allt vatn 

frosið og því möguleiki á auknum skemmdum.   

 

 
Mynd 6-16 Mældur brotstyrkur og umhverfishitastig í tilraun 2-C 

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 24 klst. sem lækkar í -5°C í 24 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  

 

Tilraun 2-D  þar  sem  steypa harðnar við umhverfishitastig +5°C í 36 klst. sem lækkar þá 

niður í -5°C í 24 klst. og að lokum í +20°C til enda.. Á mynd 6-17 eru sýndar 

mæliniðurstöður steypunnar. Í 7 daga prófunum var eitt sýnið skemmt og var mæligildi 

þess undanskilið meðaltali.  Í 14 daga prófunum reyndust tvö mæligildi lág en eitt hátt. Ef 

skoðað var samhengi styrks fyrir og eftir 14 daga prófanir var ákveðið  að láta meðaltal 

þriggja sýnanna standa. Sýnið nær um 33 MPa styrk sem er sami styrkur og 

viðmiðunarsýni. Á mynd 6-5 er sýndur hitaferill steypunnar. Þar má sjá að steypan er við 

hitastig fyrir ofan frostmark í um 39 klst. áður en hún byrjar að frjósa.   

Niðurstöður prófana fyrir fyrir 28 daga styrk í tilraun 2-D skera sig úr við samanburð á 

brotþoli úr öðrum tilraunum. Við yfirferð vinnugagna í rannsókninni kom í ljós að í 28 

daga prófunum var notast við stærri kvarða á brotpressu fyrir tilraun 2-D. Þegar prófanir 

fóru fram var stýrinál á stærri kvarða í ólagi og því þurfti að lesa af samstundis því að 

sívalningurinn brotnaði.  Í ljósi hás gildis er líklegt að mistök hafi verið gerð við álesturinn.   
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Mynd 6-17 Mældur brotstyrkur í tilraun 2-D 

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 36 klst. sem lækkar í -5°C í 24 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  

 

Tilraun 2-E  þar  sem  steypa harðnar við umhverfishitastig +5°C í 48 klst. sem lækkar í -

5°C í 24 klst. og að lokum +20°C til enda. Á mynd 6-18 eru sýndar mæliniðurstöður 

steypunnar.  Samræmi sýna í prófunum var ágætt og því voru engin mæligildi felld úr mati 

á brotferli steypunnar.  Þegar sýni voru tekin út úr frysti að loknum þriðja degi reyndist 

ekki unnt að brjóta þau þar sem þau voru enn frosin. Því voru gerðar brotprófanir á fjórða 

degi í stað þess þriðja. Steypan nær um 27 MPa á 28 degi sem er um 85% af styrk 

viðmiðunarsýnis.  

 

Mynd 6-18 Mældur brotstyrkur í tilraun 2-E 

Sívalningar sem harðna við umhverfishitastig +5°C í 48 klst. sem lækkar í -5°C í 24 klst. og að lokum í 

+20°C til enda.  
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6.2.4 Hlutfallslegur styrkur og frostþol 

Hér er fjallað um hlutfallslegan 28 og 90 daga styrk. 28 daga hlutfallslegur styrkur er 

fenginn þannig að 28 daga meðaltalsstyrkur er tekinn sem hlutfall af 28 daga styrks 

viðmiðunarsýnis sem harðnaði við +20°C.  90 daga hlutfallslegur styrkur er fenginn þannig 

að 90 daga meðaltalsstyrkur er tekinn sem hlutfall af 90 daga styrks viðmiðunarsýnis. 

Hlutfallslegur 28 daga styrkur er sýndur á súluriti á mynd 6-19. Þar má sjá að almennt þá 

vex styrkurinn eftir því sem steypan fær lengri tíma til að harðna áður en hún er fryst. 

Einnig er merkjanlegur munur á niðurstöðum tilrauna sem steypa er fryst í 12 klst. 

samanborið við steypu sem fryst er í 24 klst. Styrkur minnkar við aukna lengd á frosti.  

Munurinn er þó ekki mikill og ekki hægt að draga af honum miklar ályktanir sakir þess.  

Almennt er steypustyrkur miðað við 28 daga styrk.  Í kafla um frostþol steypu kom fram að 

steypa verði að halda 95% af endanlegum styrk sínum til að teljast frostþolin.  Sé miðað 

við að endanlegur styrkur sé 28 daga styrkur mætti segja að engin steypa í tilraununum 

teldist frostþolin að undanskilinni tilraun 2-D, þar sem ákveðin óvissa ríkir um niðurstöðu. 

Mældur styrkur steypunnar við 48 klst. er um 4,5 MPa. og út frá því mætti segja hið 

minnsta að 4,5 MPa styrkur væri ekki nægilegur til steypan teldist frostþolin.  Hins vegar 

má segja að ef það er í lagi að steypan jafni sig á lengri tíma þá væri hægt að skoða 

niðurstöður fyrir 90 daga hlutfallslegan styrk, sem gert hér á eftir.  

Fjallað var  nánar um tilraun 2-D og mælingu á henni í kafla um mæliniðurstöður, en 

líklegt er að mistök hafi verið gerð við 28 daga prófun í tilraun 2-D og því ber að líta 

framhjá henni við túlkun niðurstaðna. 

  

Mynd 6-19 Hlutfallslegur 28 daga styrkur 

Gildi í sviga er tíminn sem steypan harðnaði við +5°C áður en hún fór í frost. 
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Á mynd 6-20 má sjá hlutfallslegan styrk fyrir 90 daga prófanir, þær byggja á mælingu á 

styrk 6 sívalninga í stað 3 í öðrum prófunum. Það styrkir niðurstöðu mælinganna.  

Sjá má að munur á niðurstöðum milli tilrauna með 12 klst. frosti og 24 klst. frosti hefur 

vaxið frá 28 daga prófunum.  Í öllum tilvikum er hann í kringum 10% eða meiri. Það 

bendir til þess að eftir að sívalningar sem voru við umhverfishitastig -5°C í 12 klst. hafi 

ekki allt laust vatn í steypunni verið frosið og steypan haldið áfram að skemmast við lengra 

frost.  

 

 
Mynd 6-20 Hlutfallslegur 90 daga styrkur 

Gildi í sviga er tíminn sem steypan harðnaði við +5°C áður en hún fór í frost. 

 

Út frá skilgreiningu frostþols mætti segja að steypa í tilraun 1-C sé frostþolin. Hún er við 

það að ná 95% af styrk sínum.  Steypa í tilraunum 1-D og 1-E stendur sig svo enn betur. Út 

frá þessu mætti segja að steypa gæti talist frostþolin nái hún að harðna í 24 klst. við að 

minnsta kosti +5°C,  frostið sé undir -5°C og vari skemur en 12 klst.  

Sé tekið mið af 90 daga hlutfallslegum styrk þeirra tilrauna sem voru við frost í 24 klst. 

telst enginn steypa í tilrauninni frostþolin.  

 

6.2.5 Þroskakúrfur steypu við +20°C og +5°C 

Í kaflanum um stöðu þekkingar var fjallað um þroskakúrfur.  Hér að neðan er að finna tvær 

myndir af þroskakúrfum.  Mynd 6-21 er þroskakúrfa fyrir steypu sem harðnar við +20°C í 

28 daga.  Mynd 6-22 er þroskakúrfa fyrir steypu sem harðnar við +5°C í 4 daga. 

Þroskakúrfurnar eru notaðar í samanburði á styrkþróun sem nánar er fjallað um í komandi 

köflum.  
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Mynd 6-21 Þroskakúrfa fyrir steypu við +20°C 

Þroskakúrfan er byggð á 28 daga brotprófunum fyrir tilraun 0-A, sem er steypa sem harðnar við +20°C allan 

prófanatímann. Blái ferillinn sýnir jöfnu bestu línu í gegnum mælipunktana. Rauðar línur eru notaðar þegar 

ritið er notað til að meta styrkmyndun, sjá nánar í kafla 6.2.10. 

 

 
Mynd 6-22 Þroskakúrfa fyrir steypu við +5°C 

Þroskakúrfan er byggð á 4 daga brotprófunum fyrir tilraun 0-B, sem er steypa sem harðnar við +5°C allan 

prófanatímann. 

 

6.2.6 Styrkmyndun í plötusýni 

Í kafla 6.1.3 var fjallað um samanburð hitamælinga í plötusýni og sívalnings við sama 

umhverfishitastig.  Hér verður borinn saman mældur þrýstistyrkur steypunnar við 

reiknaðan þrýstistyrk plötu- og sívalningssýni. 
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Mynd 6-23 Samanburður á styrk sívalnings og plötusýnis við 48 og 72 klst. aldur 

Samanburður á mældum sívalningsstyrk við reiknuðum styrk plötu- og sívalningsstyrk út frá mældu hitastigi.  

Umhverfishitastig var +5°C.  

Til að reikna þrýstistyrk er metinn þroski steypunnar með þeim aðferðum sem sýndar voru í 

kafla 3.2.1. Notast er við þroskakúrfu sem sýnd er á mynd 6-22. Gerð var nálgun á hitastigi 

plötu- og sívalnings þar sem hitastiginu var skipt upp í tímabil með föstu hitastigi, sjá 

nánar á grafi sem sýnt er á mynd 6-6. 

Á mynd 6-23 er samanburðurinn sýndur á stöplariti.  Tiltölulega gott samræmi er á milli 

reiknaðs og mælds styrks sívalnings.  Reiknaður styrkur plötusýnis er á milli 40-50% hærri 

heldur en sívalnings.  Því má gera ráð fyrir að styrkmyndun í steyptri plötu á fyllingu væri 

töluvert hraðari fyrstu dagana miðað við sívalning við sama umhverfishitastig. Það er 

vegna þess að plata hefur mun minna yfirborðsflatarmál en sívalningur og því kólnar því 

hægar. 

 

6.2.7 Mat á 3 daga styrk steypu við +5°C 

Í rannsókninni var mældur styrkur steypu við +5°C í fjóra daga. Þar sem rannsóknin fjallar 

um unga steypu er áhugavert að skoða fleiri leiðir en mælingu á styrk til að meta 3 daga 

þrýstistyrk steypu sem harðnar við +5°C. Á mynd  6-24 er sýnt stöplarit sem sýnir 

samanburð á þriggja daga styrk steypunnar með þremur aðferðum. Samanburðurinn er 

byggður á eftirfarandi: 

1. Mælingu á þrýstistyrk steypunnar við +5°C (mælt). 

2. Mat á þrýstistyrk steypunnar við +5°C með því að nota hlutfallsferla sem kynntir 

voru í kafla 3.2.1.  Byggt er á mælingu á 28 daga styrk steypunnar sem harðnaði 

við +20°C (hlutfallsf.). 
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3. Mat á þrýstistyrk steypunnar við +5°C með því að nota þroskakúrfur.  Notuð er 

þroskakúrfa sem sýnd er á mynd 6-21 (Þroskak.) 

 

Mynd 6-24 Mismunandi mat á þriggja daga styrk steypu sem harðnar við +5°C 

 

Sjá má að aðferð þar sem þroski steypu er notaður til að finna styrk gefur tæplega 1 MPa 

hærri niðurstöðu heldur en brotþolsmæling.  Aðferð þar sem hlutfallsbrotferlar eru notaðir 

gefur niðurstöðu sem er um 2 MPa lægri styrk en mældur styrkur. Í heildina má segja að ef 

íhaldssemi er viðhöfð við mat á forsendum s.s. ytra hitastigi eða hitastigi steypunnar er 

hægt að nota allar þessar aðferðir til að meta styrk steypu við breytilegt hitastig. 

 

6.2.8 Mat á þriggja daga styrk steypu við +20°C 

Þar sem styrkur steypu við +20°C var mældur í 28 daga er hægt að nota sömu aðferðir og í 

kaflanum hér á undan til að meta styrk steypu.  Á mynd  6-25 er sýnt stöplarit sem sýnir 

samanburð á þriggja daga styrk steypu sem harðnar við +20°C með mismunandi aðferðum. 

Miðað er við að steypan harðni við +20°C allan tímann. Samanburðurinn er byggður á 

eftirfarandi:  

1. Mælingu á þrýstistyrk steypunnar við +20°C (mælt). 

2. Mat á þrýstistyrk steypunnar við +20°C með því að nota hlutfallsferla sem kynntir 

voru í kafla 3.2.1.  Byggt er á mælingu á 28 daga styrk steypunnar sem harðnaði 

við +20°C (hlutfalls.). 

3. Mat á þrýstistyrk steypunnar við +20°C með því að nota þroskakúrfur.  Notuð er 

þroskakúrfa sem sýnd er á mynd 6-21 (þroskak.). 
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4. Mat á þrýstistyrk steypunnar út frá steypustaðli (ÍST EN 1992-1-1, 2004)(skv. 

staðli). 

 
Mynd 6-25 Mismunandi mat á þriggja daga styrk steypu sem harðnar við +20°C 

 

Á mynd 6-25 má sjá að mældur styrkur er nærri þeirri aðferð sem gefin er upp í staðli. 

Þroskakúrfa og hlutfallsferlar gefa mjög svipaði niðurstöðu sem er heldur lægri en mælt 

gildi. Hægt er að draga sömu ályktanir og dregnar voru í kafla 6.2.8 varðandi notkun á 

fyrrgreindum aðferðum.  Allar eru þær nokkuð góðar sé íhaldssemi notið við mat á 

forsendum.  

 

6.2.9 Mældur brotferill borin saman við reiknaðan 

Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar gefa möguleika á því að reikna enn frekar styrk út frá 

mældu hitastigi er áhugavert að bera saman mældan styrk og reiknaðan styrk sem byggir á 

því að meta þroska steypunnar og meta styrkinn út frá þroskakúrfum. Valið er að skoða 

brotferil fyrir tilraun 2-B, en þar harðnaði steypan við +5°C í 12 klst., síðan -5°C í 24 klst. 

og eftir það við +20°C til enda. Notað er mælt hitastig steypunnar til að leggja mat á þroska 

hennar.  Til þess er mælt hitastig námundað í tímabil með föstu hitastigi.  

Gerð var stök mæling á því hvað langan tíma það tæki steypu eftir frost við -5°C langan 

tíma að ná umhverfishitastigi upp á +20°C.  Sú mæling leiddi í ljós að það tæki um 7 klst. 

og því var það gildi notað í útreikningum. Á mynd 6-4 er að finna mælingu á hitastigi 

steypunnar  í tilraun 2-B.  Þar er einnig sýnt á grafi námundun hitastigsins í tímabil með 

fast hitastig. Reiknaður er þroski steypunnar á þeim tímapunktum sem ætlunin er að meta 

brotstyrk.   
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Tafla 6-1 Útreikningar á þroska steypu í tilraun 2-B út frá mældu hitastigi.  

Tími 

[dagar] 

Tími 

[klst] 

Lengd 

tímabils 

[klst] 

Hitastig 

[°C] 

Þroski    

[°C x 

klst.] 

Heildarþroski 

[°C x klst.] 

Mat á 

styrk 

[MPa] 

 

0 

     

 

1 1 20 30 30 

 

 

3 2 10 40 70 

 

 

6 3 6 48 118 

 

 

12 6 5 90 208 

 

 

18 6 0 60 268 

 

 

36 18 -5 90 358 

 

 

43 7 7,5 122,5 480,5 

 3 72 29 20 870 1350,5 13 

7 168 96 20 2880 4230,5 20 

14 336 168 20 5040 9270,5 24 

28 672 336 20 10080 19350,5 28 

 

Í töflu 6-1 eru sýndir útreikningar á þroska og tilheyrandi mat á styrk út frá þroskakúrfu á 

mynd 6-21. Á mynd 6-26 er sýndur á grafi munur á mældum og reiknuðum brotstyrk. 

Munurinn er mestur við mat á 3 daga styrk, síðan er hann nánast sá sami við mat á 7 daga 

styrk, um 14% við 14 daga styrk og um 10% við mat á 28 daga styrk.  Þessar munur sýnir 

að aðferðin er góð til að meta styrk, en nákvæmni minnkar eftir því sem hitastig breytist 

örar. Er það ekki síst vegna þess að þá er erfiðara að meta breytingar í hitastigi. 

 

 
Mynd 6-26 Mældur og reiknaður brotferill fyrir tilraun 2-B  

Sívalningar sem harðna fyrstu 12 klst. við +5°C,  síðan 24 klst. við -5°C og að lokum +20°C til enda. 
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6.3 Yfirborðsflögnun 

6.3.1 Almennt 

Gerðar voru mælingar á yfirborðsflögnun fyrir allar tilraunir þar sem steypa var fryst ung í 

12 og 24 klst. auk þess sem mælt var yfirborðsflögnun í viðmiðunarsýni sem harðnaði við 

+20°C. Tilgangur mælinganna var að meta hvaða áhrif það hefur á yfirborðsflögnun steypu 

að verða fyrir frosti meðan steypan er ung.  

 

6.3.2 Mæliniðurstöður yfirborðsflögnunar, viðmiðunarsýni 

Niðurstöður mælingar á flögnun fyrir tilraun 0-A er sýnd á mynd 6-27.  Steypan í 

tilrauninni var við umhverfishitastig +20°C allan tímann. Á grafinu má sjá að megnið af 

flögnun fer fram fyrstu 28 dagana en sýning flagna lítið eftir það.  Meðaltal 

heildarflögnunar er um 0,23 kg/m
2
. Þetta gildi er notað sem viðmið hér á eftir. 

 

 
Mynd 6-27 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 0-A 

Teningar sem harðna við +20°C og eru síðan meðhöndlaðir skv. prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

 

6.3.3 Mæliniðurstöður yfirborðsflögnunar, steypa fryst í 12 klst. 

Á mynd 6-28 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 1-A, í upphafi var 

umhverfishitastig -5°C í 12 klst. strax eftir að steypa var lögð í mót. Eftir það var það við 

+20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er um 0,53 kg/m2 og eru sýnin enn að flagna 

við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 230% af viðmiðunargildinu fyrir sýnið 

við+20°C. Mikil munur er á milli sýna, en ekki er skýring á þeim mun. 
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Mynd 6-28 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 1-A 

Teningar sem harðna við -5°C  í 12 klst. og síðan +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. prófunum á 

yfirborðsflögnun.  

 

Á mynd 6-29 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 1-B, umhverfishitastig var 

+5°C í 12 klst. síðan -5°C í 12 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er 

um 0,36 kg/m2 og eru sýnin enn að flagna við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 

156% af viðmiðun.  

 

 
Mynd 6-29 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 1-B 

Teningar sem harðna hvið +5°C í 12 klst., síðan -5°C  í 12 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

Á mynd 6-30 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 1-C, umhverfishitastig var 

+5°C í 24 klst. síðan -5°C í 12 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er 

um 0,63 kg/m2 og eru sýnin enn að flagna við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 

270% af viðmiðun.  

Samanborið við aðrar tilraunir er flögnun í tilraun 1-C mest.  Við skoðun á 

mæliniðurstöðum kom í ljós að steypan í tilraun 1-C var með loftinnihald í kringum 5% 
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meðan aðrar steypur voru í kringum 7%. Aukin flögnun í tilraun 1-C sýnir hversu mikil 

áhrif loftinnihald steypu hefur á yfirborðsflögnun.  

 

 
Mynd 6-30 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 1-C 

Teningar sem harðna við +5°C í 24 klst., síðan -5°C  í 12 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

Á mynd 6-31 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 1-D, umhverfishitastig var 

+5°C í 36 klst. síðan -5°C í 12 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er 

um 0,27 kg/m2 og eru sýnin enn að flagna við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 

117% af viðmiðun.  

Eitt sýni er með töluvert hærra gildi en önnur.  Líklega er um mun á steypu í teningum að 

ræða.  

  
Mynd 6-31 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 1-D 

Teningar sem harðna við +5°C í 36 klst., síðan -5°C  í 12 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  
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Á mynd 6-32 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 1-E, umhverfishitastig var +5°C 

í 48 klst. síðan -5°C í 12 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er um 

0,26 kg/m2 og eru sýni lítið að flagna lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 113 % af 

viðmiðun.  

 

 
Mynd 6-32 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 1-E 

Teningar sem harðna við +5°C í 48 klst., síðan -5°C  í 12 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

6.3.4 Mæliniðurstöður yfirborðsflögnunar, steypa fryst í 24 klst. 

Á mynd 6-33 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 2-A, umhverfishitastig var -5°C 

í 24 klst. strax eftir að steypa var lögð í mót. Eftir það var það við +20°C þar til prófanir 

hófust. Heildarflögnun er um 0,56 kg/m2 og eru sýnin enn að flagna við lok prófanatíma. 

Meðaltal flögnunar er um 240% af viðmiðun.  

Í enda prófana varð skemmd í sýni I sem varð þess valdandi að saltvatnið lak af yfirborði, 

það er líklegasta ástæðan fyrir því að flögnun hættir í því sýni í enda prófana.  Niðurstöður 

fyrir sýni III eru töluvert neðar en hin tvö.  Mögulegt er að það sýni sé að endurspegla 

einhvern mun á teningum.  
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Mynd 6-33 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 2-A 

Teningar sem harðna við -5°C  í 24 klst. og síðan +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. prófunum á 

yfirborðsflögnun.  

 

Á mynd 6-34 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 2-B, umhverfishitastig var 

+5°C í 12 klst. síðan -5°C í 24 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er 

um 0,32 kg/m2 og eru sýnin enn að flagna við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 

140% af viðmiðun.  

 

 
Mynd 6-34 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 2-B 

Teningar sem harðna við +5°C í 12 klst., síðan -5°C  í 24 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

Á mynd 6-35 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 2-C, umhverfishitastig var 

+5°C í 24 klst. síðan -5°C í 24 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er 

um 0,27 kg/m2 og eru sýnin enn að flagna við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 

117% af viðmiðun.  

Eitt sýni er með töluvert lægra gildi en hin tvö.  Það gæti bent til þess að einhver munur 

væri milli sneiða sem teknar eru úr sitt hvorum teningnum.  
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Mynd 6-35 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 2-C 

Teningar sem harðna við +5°C í 24 klst., síðan -5°C  í 24 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

Á mynd 6-36 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 2-D, umhverfishitastig var 

+5°C í 36 klst. síðan -5°C í 12 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er 

um 0,26 kg/m2 og eru sýnin hætt að flagna við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar er um 

113% af viðmiðun.  

Töluverður munur er á sýnum og er ekkert þeirra með svipaða niðurstöðu. Enga skemmd í 

sýni eða annað slíkt var að finna sem gæti skýrt muninn.  

   
Mynd 6-36 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 2-D 

Teningar sem harðna við +5°C í 36 klst., síðan -5°C  í 24 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

Á mynd 6-37 eru sýndar niðurstöður flögnunar fyrir tilraun 2-E, umhverfishitastig var +5°C 

í 48 klst. síðan -5°C í 12 klst. og loks +20°C þar til prófanir hófust. Heildarflögnun er um 

0,30 kg/m2 og eru sýnin að mestu hætt að flagna við lok prófanatíma. Meðaltal flögnunar 

er um 130% af viðmiðun.  
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Mynd 6-37 Mæld yfirborðsflögnun fyrir tilraun 2-E 

Teningar sem harðna við +5°C í 48 klst., síðan -5°C  í 24 klst. loks +20°C þar til þeir eru meðhöndlaðir skv. 

prófunum á yfirborðsflögnun.  

 

6.3.5 Samanburður á yfirborðsflögnun 

Við mælingu á yfirborðsflögnun steyptra sýna kom í ljós að öll uppfylltu þau kröfur um að 

heildarflögnun væri minni en 1 kg/m2 og hlutfall flögnunar milli fyrri og seinni hluta 

prófana væru innan við 2. Á mynd 6-38 er sýnt stöplarit sem sýnir heildarflögnun allra 

tilrauna þar sem steypa var fryst.  Flögnunin er sýnd sem hlutfall af flögnun 

viðmiðunarsýnis. 

Eins og sjá má á stöplaritinu þá er ekki línulegt samband yfir vaxandi flögnun eftir því sem 

steypa fær styttri tíma við +5°C fyrir frost. Að undanskyldri tilraun 2-C þá virðist flögnun 

aukast þegar steypa fær minni tíma en 24 klst. við +5°C áður en hún er fryst. 

Tilraun 2-C sker sig úr, en eins og fjallað hefur verið um áður var loftinnihald í þeirri 

steypu um 5% í stað 7-8% sem var loftinnihald steypu í öðrum tilraunum.   
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Mynd 6-38 Hlutfallsleg heildarflögnun 

Gildi í sviga er tíminn sem steypan harðnaði ung við +5°C áður en hún fór í frost. 

 

Á mynd 6-39 er sýnd meðaltals flögnun fyrir allar tilraunir.  Sjá má að þrjár tilraunir skera 

sig úr.  Tilraunir 1-A og 2-A þar sem steypa var fryst strax eftir niðurlögn og tilraun 1-C.  

Í samanburðinum má sjá að þær tilraunir sem steypan fékk að harðna við +5°C í 36 klst. 

eða lengur skera sig úr að því leyti að flögnun er nánast hætt í lok prófana, sbr. niðurstöður 

fyrir tilraunir 1-D, 2-D, 1-E, 2-E.   

 

Mynd 6-39 Samanburður á meðaltali flögnunar 
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Túlka má niðurstöður mælingarinnar á þann hátt að frjósi steypa strax eftir niðurlögn aukist 

yfirborðsflögnun töluvert. Einnig má segja að steypa sem fær að harðna við +5°C í hið 

minnsta 36 klst. áður en hún er fryst við -5°C að hámarki í 24 klst. þá er ólíklegt að 

yfirborðsflögnun hennar aukist. 

Þessi ályktun á við steypu sem er gerð á þann hátt sem líst er í kafla 5.3.2 sem fjallar um 

steypublöndu. 

 

6.4 Sjónskoðun 

Hér að neðan er að finna myndir af dæmigerðum sívalningum. Þetta eru samsettar myndir 

sem sýna sívalninga í tilraunum I og II auk þess að sýna mynd af sívalning úr tilraun 0-A, 

sem er viðmiðunarsýni sem harðnaði við 20°C og 100% raka.  Sjónskoðun á yfirborði 

sívalninga bendir til þess að útlit og áferð þeirra fari versnandi eftir því sem þeir fá styttri 

tíma við +5°C áður en þeir verða fyrir frostakafla.  Á myndum 6-40, 6-41 og 6-42  má sjá 

að steypa sem verður strax fyrir frosti lítur mjög illa út, bæði á yfirborði og síðan eru 

miklar útfellingar úr henni, á þetta bæði við um sívalning úr tilraun 1-A og 1-B þetta má sjá 

á útliti sívalninga úr tilraunum 1-A og 2-A. Á þessum sívalningum má sjá mjög slæmt ytra 

útlit auk þess sem verulegar útfellingar eru í steypunni. Myndirnar eru teknar um 120 daga 

aldur sívalninganna.   

 

  
Mynd 6-40 Samsett mynd af sívalningum í tilraunum I 
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Mynd 6-41 Samsett mynd af sívalningum í tilraunum II 

 

 
Mynd 6-42 Sívalningur í tilraun 0-A, viðmiðunarsýni  
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7 Samantekt niðurstaðna 

 

 Rannsókn þessi var gerð veturinn 2014-2015.  Steypt voru um 250 sýni sem flest 

voru nýtt til prófana. Gerðar voru umfangsmiklar brotprófanir á sívalningum auk 

þess sem hitastig þeirra var mælt. Einnig voru gerðar mælingar á flögnun steypu 

sem var við sömu umhverfisaðstæður á meðan hún var ung auk hitamælinga á 

plötusýni til samanburðar. 

 Mældur var styrkur steypu sem harðnaði við umhverfishitastig +5°C í 12 klst. sem 

síðan lækkaði í -5°C í 24. klst. og að lokum í +20°C til enda. Mæliniðurstöður 

voru bornar saman við reiknaðan styrk út frá mældu hitastigi steypunnar. Notaðar 

voru þroskakúrfur sem byggðu á styrk sambærilegrar steypu við +20°C. Samræmi 

milli mælds styrks og reiknaðs styrks reyndist ágætt. 

 Samanburður á þróun hitastigs í steypu fyrir sívalning og plötusýnis við +5°C 

sýndi að varmamyndun steypunnar heldur hita á byggingarhlutum eins og plötu 

mun lengur en í sívalning. 

 Samanburður á mældum brotstyrk og reiknuðum brotstyrk út frá þroskakúrfum og 

hlutfallsferlum sem gefnir eru upp í Vetrarsteypu (R.B., 1998) sýndu að báðar 

aðferðir eru góðar við að meta styrkmyndun við breytilegt hitastig. Við notkun á 

þroskakúrfum þarf að gæta vel að forsendum og tryggja íhaldssemi við notkun 

aðferðarinnar. 

 Í rannsókninni var athugað áhrif þess að frysta steypu í annars vegar 12 klst. og 

hins vegar 24 klst. við -5°C. Niðurstöðurnar sýna að steypa sem hefur náð sama 

styrk verður fyrir meiri skemmdum sé hún fryst í 24 klst. samanborið við 12 klst. 

Það bendir til þess að eftir 12 klst. sé ekki allt laust vatn frosið og því aukist 

skemmdir eins og raun ber vitni. 

 Mælingar á yfirborðsflögnun benda til þess að nái ung steypa að harðna í 

sólarhring við +5°C áður en hún er fryst hafi frost ekki veruleg áhrif á 

yfirborðsflögnun hennar.  

 Steypa sem nær 4,5 MPa styrk áður en hún er fryst verður fyrir skemmdum sé 

miðað við 28 daga styrk. 

 Steypa sem nær að harðna í sólarhring áður en hún er fryst í að hámarki 12 klst. 

telst frostþolin 

 Steypa sem nær að harðna í 48 klst. áður en hún er fryst í 24 klst. telst ekki 

frostþolin. 

 

Ályktanir byggja á þeirri steypu sem notuð var í rannsókninni og nánar er líst í kafla 5.3.2.  
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8 Lokaorð 

Rannsókn þessi hefur bæði verið áhugaverð og skemmtileg. Í upphafi var lagt upp með að 

gera rannsókn sem hefði áhugaverðan tilgang og myndi gagnast í það minnsta höfundi 

ritgerðarinnar við sín störf.  Við undirbúning, vinnu við rannsóknina og skriftir á 

ritgerðinni hef ég öðlast mikla þekkingu á frosti og áhrifum þess á steypu og þá ekki síst 

unga steypu.  

Þegar rannsóknin var undirbúin taldi ég að til væri of lítið af rannsóknum og of lítil 

þekking á málefninu.  Þó svo málefnið sé mun minna rannsakað en áhrif frosts á harðnaða 

steypu eru til miklar upplýsingar en aðgengi þeirra mætti vera meira. Þeir sem einkum fást 

við vetrarsteypu eru verktakar. Í stærri verkum er algengt að hönnuðir eða eftirlit séu með í 

ráðum þegar ákveðið er í hvaða aðstæðum óhætt er að steypa.  Í minni verkum er þessu 

öðruvísi háttað.  Þar er það fyrst og fremst verktakinn sem ákveður í hvaða aðstæðum er 

óhætt að steypa.  Gera þyrfti átak í því að upplýsingar um styrkmyndun steypu og frostþol 

hennar væru aðgengilegri fyrir verktaka og aðra sem að málefninu koma. Það myndi auka 

líkur þess að ákvarðanir um steypuvinnu væru teknar á sterkari grundvelli. 

Eins og algengt er þá opnar svona rannsókn á spurningar sem áhugavert væri að skoða.  

Frekari rannsókn styrkmyndun sívalninga samanborið við hefðbundna veggi eða plötur 

væri áhugavert. Hægt væri að skoða það með því að einangra hluta af sívalningum og með 

því líkja eftir plötu eða vegg eftir atvikum. Slíkt gæfi enn betri niðurstöður um 

styrkmyndun steypu á verkstað sé hún steypt við óhagstætt hitastig. Einnig væri áhugavert 

að láta steypuna harðna lengur áður en hún væri fryst þannig að hún myndi ná óskertum 28 

daga styrk. 0 

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar væri hægt að gera sambærilega rannsókn sem myndi 

skila jafngóðum ef ekki betri niðurstöðum á einfaldari máta.  Hægt væri að sleppa þeim 

tilraunum þar sem frostið varir í 12 klst. í ljósi þess að 24 klst. frost veldur meiri 

skemmdum. Einnig væri hægt að fækka tilraunum með því að hafa 24 klst. þrep þegar 

steypa harðnar við +5°C í stað 12 klst. þrepa eins og var í rannsókninni. Að lokum væri 

hægt að lengja tímann sem steypan fær að harðna við +5°C þannig að tryggt sé að hún sem 

með styrk vel yfir 6 MPa.  

Lokaverkefnið mitt uppfyllti mínar væntingar um áhugavert viðfangsefni sem tengist 

störfum mínum auk þess sem ég öðlaðist mikla reynslu í rannsóknarvinnu sem er töluvert 

frábrugðin mínum störfum hingað til. Vona  ég að verkefnið verði fleirum til gagns og veki 

upp frekari áhuga á málefninu. 
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Viðauki A, sement 





Fysikalske, mekaniske

og kjemiske egenskaper
Deklarerte verdier Normalt variasjonsområde Krav i NS-EN 197-1

Finhet

Finhet Blaine 360 m2/kg Ingen

Størkningstid

Begynnende størkning 120 min 75-165 min

Utvidelse

Le Chatelier 1mm

Trykkfasthet

1 døgn 18 Mpa Ingen

2 døgn

7 døgn Ingen

28 døgn

Kjemiske egenskaper

Glødetap

Sulfatinnhold (SO3)

Uløselig rest

Klorider (Cl-)

Vannløselig krom (Cr 6+) < 2 ppm

eq)

Anleggsement
Vi gir følgende deklarerte verdier for Norcem Anleggsement

K VA L I T E T S D E K L A R A S J O N
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Viðauki B, fylliefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fylliefni  
 
Fylliefnin í steypuna eru CE merkt í samræmi við Evrópustaðal um fylliefni EN 12620. 
Eftilitsaðilar (BSI eða NMÍ) yfirfara reglulega að kröfur séu uppfylltar og endurnýja 
vottorðið standist framleiðandinn úttekt. Kröfur um tíðni er misjöfn eftir eiginleikum t.d. eru 
mælingar á alkalívirkni í eðli sínu grunnprófanir og gerðar sjaldan en kornadrefing er gerð 
oft. En einnig fer tíðnin eftir framleiðslumagni þ.e. í sumum námum er ekki stöðug vinna í 
gangi.  
 
Í Töflum eru teknar saman nýlegar mælingar á ýmsum eiginleikum fylliefanna og í 
Fylgiskjölum eru nokkur hluti bakgrunnsgagna.  
 

a) Klóríðmælingar  

  

Efni 
Stað- 

setning 
  

Vatns-
leysanlegt 
klóríð, Cl-                    

[%] 

Vatns-
leysanlegt 

NaCl                                   
[%] 

Perla 2-16 mm Björgun Meðaltal 0,003 0,005 

    Hæsta gildi 0,005 0,008 
Grófur sandur 0-8 
mm Björgun Meðaltal 0,006 0,010 

    Hæsta gildi 0,010 0,020 

Möl 16-32 Lambafell   0,012 0,019 

              Kröfur                                                Bent steypa      <0,036 
                                                                          Spennt steypa   <0,012 
 

b) Kornakúrfur  

Dags Efni Staðsetning 

11.12.2013 Perlumöl Björgun 

13.12.2013 Rauðamelssandur Rauðimelur  

20.12.2013 Grófur Björgunarsandur Björgun 

6.1.2014 Perlumöl Björgun 

7.1.2014 Rauðamelssandur Rauðimelur  

13.1.2014 Perlumöl 2/6 mm Björgun 

27.1.2014 Perlumöl Björgun 

29.1.2014 Grófur Björgunarsandur Björgun 

1.2.2014 Perlumöl Björgun 

10.1.2014 Grófur Björgunarsandur Björgun 

3.2.2014 Grófur Björgunarsandur Björgun 



 

 

c) Kornarúmþyngd mettivatn  

Dags Efni Staðsetning 
Mettivatn 

% 

Kornarúm- 
þyngd  

(Mg/m3) 

27.6.2013 14-16 mm Lambafell 1,4   

27.6.2013 11,2-14 mm Lambafell 1,5   

16.1.2014 Perlumöl 2-16 mm Björgun 2,5 2,8 

21.1.2014 Grófur Björgunarsandur Björgun 3,4   

 

d) Skeljainnihald 

Dags Efni Staðsetning 
Skeljainnihald 

SC 

21.1.2014 Grófur Björgunarsandur  Björgun 1 

16.1.2014 Perlumöl 2/16 Björgun 1 

 
e) Frostþol 

Dags Efni Staðsetning % 

18.6.2013 
Perla 2-16 mm, stærð 4-8 
mm 

Björgun 4,0 

18.6.2013 Perla 2-16 mm, 8-16 mm Björgun 2,6 

3.7.2013 Möl 11-16 Lambafell 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f) Alkalívirkni  Fylgiskjal 4 

 

Aðferð Rilem AAR 2 

Aðferð Dags Efni Staðsetning 
Na2o                                               

% sements 
Sement 

Þensla % 
14 dagar 

Hver 
mældi 

RILEM AAR2  29.5.2013 
Perlumöl 2-13 

mm 
Björgun 1,3 Industri 0,018 Mannvit 

RILEM AAR2  18.5.2013 Perla 16- 32 Björgun 1,3 Industri 0,008 Mannvit 

RILEM AAR2  9.7.2013 Grófur Bj.sandur Björgun 0,6 Anlegg 0,034 BM Vallá 

Kröfur  Virkt ef >0,2, óvirkt ef <0,1  
    

Aðferð ASTM C227 
 

Aðferð Dags Efni Staðsetning 
Na2o                                               

% sements 
Sement 

Þensla % 
6 mán 

Þensla % 
12 mán 

Hver 
mældi 

ASTM C227 3.10.2012 Grófur Bj.sandur Björgun 0,6 Anlegg 0,097 0,103 BM Vallá 

ASTM C227 3.10.2012 
Grófur Bj.s 90% 

Rauðamels- 
sandur 20 % 

Björgun og 
Rauðamelur 

0,6 Anlegg 0,031 0,045 BM Vallá 

ASTM C227 18.3.2013 Grófur Bj.sandur Björgun 0,6 Anlegg 0,072 
ekki 
lokið BM Vallá 

ASTM C227 18.3.2013 Grófur Bj.sandur Björgun 0,6 HP 0,07 
ekki 
lokið BM Vallá 

Kröfur     
 

<0,050 < 0,100  
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Vöruheiti
   Náma
Kornastærð d/D
Kornastærðardreifing GNG

GNG90
Kornarúmþyngd
Hreinleiki
   Magn fínefna
   Gæði fínefna
Skeljainnihald SC SC16

Efnafræðilegir eiginleikar
   Vatnsleysanlegt klóríð
   Lífrænt innihald
   Slamm
   Sýruleysanlegt súlfat AS0,2

Grófur Björgunarsandur
Kollafjörður / Hvalfjörður

0/8

2750 Mg/m³

f 3

Ekki skaðleg, sbr. viðauka D d)

0,02%
0

3,0%

Steinefni í steypu

0086

Björgun ehf.  -  Sævarhöfða 33  -  110 Reykjavík  

08

0086-CPD-xxx

ÍST EN 12620

ý y g
   Heildar brennisteinn 0,3
Mettivatn
Alkalívirkni skv. ASTM 1260 með hreinu íslensku Portlandsementi
Berggreining, skv. Rb-57, 1989 Dæmigerð gildi

Díabas, ummyndað

Kornastærðardreifing steypuefnis
Möskvastærð sigta (mm) 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 6,3 8 0
Dæmigerður ferill 0 1 10 27 46 68 88 98 100 0

3,7,%

16 Skeljabrot

Leyfileg vikmörk

Markalínur

Kornadreifing

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.

2 Setberg
< 1 Holufylling

12 Basalt-nokkuð ummyndað
6 Basalt-mjög ummyndað

40 Basaltgler
< 1
2 Líparít

0,044% eftir 14 daga
Hlutfall % Lýsing (berggerð - ummyndunarstig)

21 Basalt-ferskt/lítt ummyndað
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0,063 0,630 6,300 63,000
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d
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 s
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ti

Möskvastærð sigta (mm)

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

125

Útgáfa 1,0 8.10.2008



Vöruheiti
   Náma
Kornastærð d/D
Kornastærðardreifing GC

GC90/15 GT17,5
Kornarúmþyngd
Hreinleiki
   Magn fínefna
   Gæði fínefna
Kleyfnistuðull FI FI15

Styrkleikapróf LA LA20

Shape index SI Ekki skilgreint
Skeljainnihald SC
Efnafræðilegir eiginleikar

Vatnsleysanlegt klóríð 0 10%

SC10

Perlumöl 
Kollafjörður

4/16

2800 Mg/m³

f 1,5

Ekki skaðleg, sbr. viðauka D d)

Steinefni í steypu

0086

Björgun ehf.  -  Sævarhöfða 33  -  110 Reykjavík  

08

0086-CPD-xxx

ÍST EN 12620

   Vatnsleysanlegt klóríð
   Sýruleysanlegt súlfat AS0,2

   Heildar brennisteinn
Mettivatn
Frostþol í 1% NaCL F
Alkalívirkni skv. ASTM 1260 með hreinu íslensku Portlandsementi
Berggreining, skv. Rb-57, 1989 Dæmigerð gildi

Díabas, ummyndað

Möskvastærð sigta (mm) 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 8 16 19 25 0
Dæmigerður ferill 0 1 1 2 3 5 11 44 95 100 100 0

Kornadreifing

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.

0,10%

F4

10 Skeljabrot

Markalínur

< 1
< 2 Líparít
< 1 Setberg

10 Basalt-nokkuð ummyndað
4 Basalt-mjög ummyndað

40 Basaltgler

Hlutfall % Lýsing (berggerð - ummyndunarstig)
40 Basalt-ferskt/lítt ummyndað

3,0%

0,02% eftir 14 daga

0,4%
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0,063 0,630 6,300 63,000
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Möskvastærð sigta (mm)

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

125

Útgáfa 1,0 8.10.2008



Vöruheiti
   Náma
Kornastærð d/D
Kornastærðardreifing GC

GC90/15 GT15
Kornarúmþyngd
Hreinleiki
   Magn fínefna
   Gæði fínefna
Kleyfnistuðull FI FI15

Styrkleikapróf LA LA20

Shape index SI Ekki skilgreint
Skeljainnihald SC
Efnafræðilegir eiginleikar

Vatnsleysanlegt klóríð

Ekki skaðleg, sbr. viðauka D d)

SC0

0 04%

Sigursteinar
Kollafjörður

8/25

2810 Mg/m³

f 1,5

Steinefni í steypu

0086

Björgun ehf.  -  Sævarhöfða 33  -  110 Reykjavík  

08

0086-CPD-xxx

ÍST EN 12620

   Vatnsleysanlegt klóríð
   Sýruleysanlegt súlfat AS0,2

   Heildar brennisteinn
Mettivatn
Frostþol í 1% NaCL F
Alkalívirkni skv. ASTM 1260 með hreinu íslensku Portlandsementi
Berggreining, skv. Rb-57, 1989 Dæmigerð gildi

Basaltgjall og -vikur

Kornastærðardreifing steypuefnis
Möskvastærð sigta (mm) 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 8 16 19 25 32
Dæmigerður ferill 0 0 1 1 1 1 1 3 23 43 92 100

Markalínur

Kornadreifing

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.

0 Skeljabrot

< 20 Basaltgler
< 1
< 1 Díabas, mjög ummyndað
< 1 Setberg

74
2 Basalt-nokkuð ummyndað

Basalt-ferskt/lítt ummyndað

< 1 Basalt-mjög ummyndað

0,04%

Hlutfall % Lýsing (berggerð - ummyndunarstig)

2,8%
F4

0,03% eftir 14 daga

0,1%
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0,063 0,630 6,300 63,000

P
ró

se
n

t 
u

n
d

ir
 s

ig
ti

Möskvastærð sigta (mm)

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
11,2 22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 63
22,4

1250,125 0,25 0,5 1 2 4 16 31,5 6
22,4

125

Útgáfa 1,0 8.10.2008
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Viðauki C, íblöndunarefni 

 



 
 

TDS   KEMLOFT KBL 
Loftíblöndunarefni fyrir sementsbundnar múrblöndur og steinsteypu (Air eintraining admixture) 

Notkunarsvið: 
KEMLOFT KBL er loftíblöndunarefni fyrir sementsbundnar múrblöndur og steinsteypu. Hæfileg loftíblöndun í 
múr (8-12%) og steinsteypu (5-8%) eykur vinnanleika, dregur úr blæðingu, eykur vatnsþéttileika, minnkar 
vatnsþörf, dregur úr hættu á aðskilnaði og bætir eiginleika til dælingar. 
KEMLOFT KBL má nota með öðrum íblöndunarefnum frá Kemis heildverslun ehf. eins og KEMPLAST K99, 
KEMFLOT KKI20 og fleirum. 
 

Efnislýsing: 
KEMLOFT KBL er tilbúið til notkunar og afhendist í 20 L brúsum, 200 L tunnum eða IBC tönkum.  
KEMLOFT KBL blandast auðveldlega með vatni. Þar sem yfirleitt er aðeins þörf á litlum skömmtum af KEMLOFT 
KBL getur borgað sig að blanda t.d. 1 hluta af KEMLOFT KBL á móti 9 eða 19 hlutum af vatni. 
 

Efniseiginleikar: 
Útlit      Glær vökvi 
Einsleitni     Einsleitt, enginn aðskilnaður 
Virk efni      Tensid 
Eðlisþyngd km/m³    1010 ± 20 
Þurrefnisinnihald, % af þyngd   4,0 ± 0,4 
pH gildi      6,1 ± 1,0 
Alkalíinnihald(jafngild Na₂o)   Max 0,1% 
Vatnsleysanleg klóríð    Max 0,4% 
Skömmtun     0,05-0,4% af þyngd bindiefna 
      (sement + kísilryk + svifaska) 
Aukaverkanir við ráðlagða skömmtun  Engar 
Aukaverkanir við yfirskömmtun   Lækkun þrýstistyrks 
       

Skömmtun: 
Til þess að tryggja rétt loftmagn er ráðlagt að ákveða skömmtun af KEMLOFT KBL með gerð prófblandna. 
Sveiflur í eiginleikum hlutaefna og steypusamsetning geta leitt til sveiflna í loftinnihaldi og því er mikilvægt að 
mæla loftinnihaldið í ferskum blöndum með reglulegu millibili og gera leiðréttingar á skömmtun KEMLOFT KBL í 
samræmi við gerðar mælingar ef þarf.  
 

Blöndun: 
Mikilvægt er að KEMLOFT KBL sé alltaf blandað í steypuna á sama tímapunkti og þá helst 5-10 sek. eftir að 
vatnið er komið í hrærivélina eða því jafnvel bætt í hrærivélina samhliða vatninu. 
 

Geymsla: 
KEMLOFT KBL verður að geyma í lokuðum umbúðum við 5-25 °C og er endingartíminn 2 ár eftir 
framleiðsludagsetningu. 
KEMLOFT KBL má ekki frjósa. Efnið skemmist ekki þótt það frjósi en nauðsynlegt er að hræra það vel upp ef slíkt 
gerist. 
 

Öryggi og umgengni: 
KEMLOFT KBL er ekki hættulegt heilsu manna en viðhafa skal allar venjulegar varúðarráðstafanir við 
meðhöndlun og umgengni kemískra efna. 
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SUPERPLASTISERENDE TILSETNINGSSTOFF TIL PRODUKSJON AV ALLE TYPER 
BETONG. 

Tekniske data: 

Konsistens:                           Viskøs væske 
 

Farge:                                             Lys brun 
 

Tørrstoff:                                     19,6%+1,0 
 

Densitet:                              1,05 + 0,02 kg/l. 

pH-verdi:                                     5,5 + 1,5 
 

Ekvivalent Na2O:                          < 1,0 %. 
 

Kloridinnhold:                                < 0,01%. 

 

 

Produktbeskrivelse. 
 

Glenium Sky 615 er et superplastiserende 
tilsetningsstoff basert på polykarboxylater 
(PCE).  
Glenium Sky 615 er primært utviklet til bruk 
ved produksjon av ferdigbetong.  
Den gir en forsinkelse i absorpsjonen på 
sementpartiklene og dispergerer dermed 
effektivt.   
Sammenlignet med andre PCE-produkter, 
er det mulig å oppnå høykvalitetsbetong 
med lang brukstid uten at herdeprosessen 
forsinkes. 
 
Total Performance Control konseptet sikrer 
at betongprodusenter, entreprenører og 
byggherrer får en betong som er av samme 
høye kvalitet som opprinnelig spesifisert. 
 
 
Bruksområder. 
 

Glenium Sky 615 kan anvendes til 
produksjon av alle typer betong, men 
designet for de mest pulverrike betongene.  
 
 
Egenskaper og fordeler. 
 

Glenium Sky 615 gir følgende fordeler: 
 

 Høy plastiserende effekt. 
 

 Gir betongen liten seighet. 
 

 Lang brukstid. 

 

 Lite konsistenstap over de første 90 
minutter. 

 

 Rask størkning og herding. 

 Rask innblandingstid 
 
Dosering. 
 

Alminnelig anbefalt doseringsmengde av 
Glenium Sky 615 ligger på 0,5 – 1,5% av 
sementmengden. Best effekt ved dosering 
> 0,65% av sementvekten. 
 
 
Bruksanvisning. 
 

Glenium Sky 615 er klar til bruk og tilsettes 
betongblandingen som en separat 
komponent.  
For å oppnå optimalt resultat, anbefales det 
å tilsette Glenium Sky 615 sammen med 
blandevannet eller når alle materialer er 
våte. 
Unngå tilsetting av Glenium Sky 615 i tørre 
materialer. 
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Kompatibilitet. 
 

Kan benyttes sammen BASF AS sine 
tilsetningsstoffer etter henvisning fra BASF 
AS sitt personale.  
I tilfelle med optimering av spesielle krav 
kan anvendelse av følgende kompatible 
produkter anbefales: 
 

 Rheomatrix 101 for fremstilling av 
betong med enda bedre stabilitet. 

 

 Luftinnførende tilsetningsstoff Micro 
Air 100 eller Amex 11 for å forbedre 
fryse/tine motstand. 

 

 X-SEED akselerator for høyere tidlig- 
fasthet. 

 Pozzolith 433R for retardering av 
betongblandingen. 

 
 
Forpakning. 
 

 Leveres i 1000 liters palletank. 

 Bulk. 
 
 
Lagring. 
 

Produktet skal oppbevares i tett lukket 
beholder ved temperaturer mellom +5 °C 
og +30 °C.  
Holdbarheten er 12 mnd. Omrøring 
anbefales. 
 
 
Sikkerhetstiltak. 
 

Se eget hms datablad. 
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BASF AS 

Granerud Industriområde 

NO-2120 Sagstua 

1111-CPD-0034 

EN 934-2:2001 

Glenium Sky 615 

Vannreduserende/super- 

plastiserende tilsetningsstoff 

 

NS-EN 934-2; T3.1/3.2 

 

Maksium kloridinnhold: < 0,01 % 

Maksimum alkalieinnhold:    < 1,0 % 

     Helseskadelige bestanddeler: Ingen 








