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Formáli 

Undanfarin ár hefur orðið aukning í umræðu um myglu og rakaskemmdir í húsum á Íslandi og 

þá helst þau slæmu áhrif sem þær geta haft á heilsu manna sem hafa dvalið eða starfað í 

rakaskemmdu húsnæði. Haustið 2016 fór undirritaður í starfsnám hjá Eflu verkfræðistofu, 

nánar tiltekið í deild Innivistar og Heilsu og var áhugavert að sjá hvaða áhrif raka- og 

mygluskemmt húsnæði getur haft á heilsu fólks. Undirritaður fékk að vera viðstaddur þegar 

fólk mætti í viðtöl til að lýsa einkennum sem það var að upplifa og talið var að mætti rekja til 

áhrifa myglu vegna rakaskemmda. Það var áhugavert að heyra hversu mikil áhrif þetta hafði á 

líkamlega heilsu fólks sem hafði í kjölfarið áhrif á andlega heilsu vegna langvarandi einkenna. 

Þar sem áhrif myglu á heilsu fólks er enn lítið þekkt og rannasakað viðfangsefni er erfitt að 

fullyrða að mygla sé aðalorsök þessara einkenna, þó að margt bendi til þess.  

Í starfsnámi upplifði undirritaður að þekking á raka- og varmastreymi og áhrif þeirra á 

byggingarefni var ekki nægileg hjá undirrituðum. Eftir 15 ára starfsreynslu í byggingariðnaði 

er það reynsla undirritaðar að þök hafi tilhneigingu til að vera til vandræða. Mikið mæðir á 

þökum almennt hér á landi, tíðar rigningar, snjóálag og regluleg frost og þíðuáhrif að 

viðbættum miklum hitamismun inni og úti. Þess vegna ákvað undirritaður að skoða nánar létt 

timburþak með þröngum loftrásum og vegna þess hversu algeng sú útfærsla á þaki er hér á 

landi. Þak með þessa uppbyggingu krefst skilnings á raka- og varnastreymi og var því gott 

tækifæra fyrir undirritaðan að bæta þekkingu sýna á þeim fræðum.  Markmiðið með þessu 

verkefni er að útskýra þau helstu atriði í varma- og rakafræði og áhrif þeirra á þök. 

Þakkir: 

Leiðbeinendur mínir, Agnar Snædahl og Guðni Ingi Pálsson fá þakkir fyrir hjálpina sem þeir 

hafa veitt við gerð þessa verkefnis. Samnemendur og kennarar í Háskólanum í Reykjavík.  

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði og skilning á meðan náminu stóð. Síðast 

en ekki síst unnustu minni Arnheiði Aldís Sigurðardóttir fyrir alla hjálpina við gerð þessa 

verkefnis.   

 

 

_________________________ 

Einar Örn Arnarson  
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1. Inngangur 

Í þessu verkefni verður uppbygging á timburþaki með þunnar loftrásir skoðuð. Í gegnum 

tíðina hafa Íslendingar stuðst við hinar ýmsu útfærslur af timburþökum og er ein af þeim létt 

timburþak með þunnar loftrásir sem hefur náð góðri fótfestu hér á landi. Þak af þeirri gerð 

getur setið á steyptum- og timburútveggjum og stálvirki.  

Létt timburþak með þunnar loftrásir er samsett úr mörgum lögum af byggingarefnum sem 

þjóna hvert og eitt sínum  tilgangi og hafa mismunandi efniseiginleika. Þegar mörg 

byggingarlefni koma saman með breytilega efniseiginleika og hlutverk í þversniði þaksins er 

að mörgu að hyggja. Lítið má fara úrskeiðis við uppbyggingu og efnisval ef vel á að takast til 

við að byggja létt timburþak með þunna loftrás. 

Oft getur reynst erfitt að meta ástand á þaki sem er farið að skemmast vegna raka með 

sjónrænni skoðun án þess að opna þakið. Orsök rakaskemmda í þversniði þaksins getur verið 

af margvíslegum toga; rakaþétting vegna ófullnægjandi loftunar, rof í rakavarnarlagi sem 

leiðir til of mikils álags á loftrás, uppsafnaður byggingarraki í byggingarefni sem nær ekki að 

lofta út, leki á vatnsvörn þaksins, rangrar uppbyggingar eða einangrun komið fyrir þar sem 

ekki er nægilegt loftflæði. 

Rakaskemmdir í þversniði þaks geta verið lengi til staðar áður en vart verður við þær í 

loftaklæðningu eða á þakklæðningu. Stundum geta verið rakaskemmdir í þaki sem eru ekki 

greinanlegar við sjónræna skoðun. Viðgerð á þaki sem hefur legið lengi undir rakaskemmdum 

er kostnaðarsöm aðgerð og veldur jafna miklu raski fyrir íbúa hússins. Að því gefnu er 

mikilvægt að vanda til verks þegar þök eru hönnuð og byggð. 

Farið verður í gegnum þversnið á léttu timburþaki með þunnum loftrásum og hvert efnislag 

fyrir sig útskýrt, og metið hvernig það er í stakk búið til að takast á við rakaálag. Skoðað 

verður hvaða hlutverki hvert efnislag gegnir og einnig hvað ber að hafa í huga, bæði í hönnun 

og framkvæmd. Útreikningar verða framkvæmdir til að meta getu loftrásar í þaki vegna 

rakaíbætingu frá inniverum vegna rofs á rakavarnarlagi við breytilegar aðstæður. Einnig 

verður skoðað hvort og hvaða breytingar verða á streymi í loftrás við það að hækka hæð 

loftrásarinnar. Við skoðun á þversniði þaksins verður stuðst við byggingareglugerð hvað 

varðar kröfur um einangrun, rakavörn og aðra þætti. Útreikningar verða framkvæmdir þar sem 

það á við og verður til þess stuðst við evrópska staðla (e. Eurocode) með íslenskum viðaukum 

ásamt núgildandi Byggingarreglugerð. 
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2. Saga byggingargerðar á Íslandi 

Því hefur verið fleygt fram að Íslendingum fari aftur í húsagerð. 

„Allar framfarir sem við gerum í byggingariðnaði eru alltaf afturför. Við byggðum 

bestu húsin átjánhundruð og eitthvað, gömlu timburhúsin. En ef við horfum á það sem 

við erum að gera núna, þar sem við steypum húsin, einangrum að innan með steinull í 

málmgrind, rakagrind að innan og skerum göt í rakavörnina og setjum rafmagnið í 

gegn- katastrófa“ [1] 

Fyrstu merki um notkun timburs á íslandi er að finna í torfhúsum og voru það helstu 

húsategundir á Íslandi frá 9. til 19. aldar. Einföld burðargrind var úr timbri og/eða 

steinhleðslu.  Í fínni torfhúsum (burstabæir) mátti finna glugga og hurðir úr timbri og jafnvel 

útiklæðningu að hluta til úr timbri, en útveggir og þak voru höfð úr torfi og grjóti. 

Nýtt tímabil í sögu timburhúsa á Íslandi hófst þegar danskir kaupmenn reistu timburhús á 

verslunarstöðum á 18. öld. Erlend áhrif á byggingu og gerð timburhúsa á Íslandi hafa alltaf 

verið mikil. Hús voru flutt frá Norðurlöndum og þangað sóttu einnig íslenskir smiðir menntun 

sína á 19. öld.  

 1750-1840: Dönsk hús  2.1

Á þessum árum voru dönsk hús aðallega reist hér á landi. Húsin voru oftast einlyft, byggð upp 

ýmist með stokkverki, bolverki eða bindingsverki á lágum hlöðnum steinsökklum. Stokkverk 

eru með láréttum stokkum sem eru læstir saman í hornum og fjaðraðir saman á láréttu 

flötunum. Bindingsverk hefur stoðir sem standa lóðrétt og eru bundnar saman við fótstykki, 

lausholt, skábönd og syllur. Bolverk er einskonar blanda af stokkverki og bindingsverki en þar 

er láréttum stokkum raðað ofan á hvorn annan í timburgrind. Þakið var söðulþak (tvíhalla 

valmaþak) úr timbursperrum með miklum þakhalla, klætt tvöfaldri klæðningu úr rennisúð 

ofan á kaltfattaðri skarsúð sem var oftast tjörguð, þ.e.a.s. skarsúð úr breiðum óhefluðum 

borðum var lagt á þvert á sperrurnar og var svo klætt yfir með borðaklæðningu sem liggur 

samsíða sperrum. Á óvandaðri húsum var rennisúð eða skarsúð látin nægja ein og sér. 

Timburþökin láku og voru sjaldnast til friðs. 
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 1820-1860: Dönsk-íslensk hús  2.2

Dönsk-íslensk hús voru nokkuð svipuð dönsku húsunum. Á þessum tíma voru Íslendingar 

farnir að hafa áhrif á lögun og stærð húsana. Í stórum dráttum var uppbyggingin eins og í 

dönsku húsunum. Vegghæðin var meiri, gluggarnir stærri og sökkullinn veigameiri. Þök voru 

klædd rennisúð og héldu þau áfram að vera óáreiðanleg hvað varðar að halda vatni frá 

inniverum. 

 1810-1890: Timburbarrok  2.3

Svokölluð „Timburbarrok“ hús (dönsk steinhús) risu hér á landi á árunum 1810-1890. Barrok 

er nafn yfir listastefnu sem einkennist af miklu skrauti, flúri og þungri tilfinningu. Húsin voru 

bindingsverkhús með gaflsneitt þak, klætt með timbri eða steinskífum. 

 1860-1930: Timburklassik  2.4

Með aukinni hagsæld varð fjölbreytni meiri í húsagerð. Helsta fyrirmynd húsa á Íslandi voru 

klassísk múrsteinshús og timburhús frá meginlandinu og voru smiðir sem sóttu menntun sína 

til Danmerkur eða Noregs orðnir aðal vinnuaflið við að reisa húsin. Nýklassísk timburhús 

voru flest portbyggð eða tveggja hæða bindingsverkús með lágu risi, söðulþaki og oft 

miðjukvistum í þaki. Vegna aukinnar hagsældar fóru að koma ný byggingarefni á markað, til 

dæmis steinskífur, affaltsríkur tjörupappi (þakpappi) sem var vatnsþéttur og rakaþéttur, 

bárujárn og þunnar spónarplötur/spónarskífur.  

Á þessum árum var farið að klæða þök með bárujárni og pappa í staðinn fyrir tjargaða 

skarsúðina (borðaklæðning samsíða sperrum), eða spónn sem var venjulega 100x400-500 

mm, 10-15 mm þykkur neðst og 3-4 mm efst með beinan eða rúnaðan enda, þetta voru 

einhverskonar skífuform. Spónninn var ýmist tjöruborinn, málaður eða hafður ómeðhöndlaður 

sem klæðning fyrir þakið. Einnig var notast við steinskífur á þakpappalagt þak sem vatnsvörn.  

 1890-1930: Bárujárnssveitser  2.5

Norsk timburklædd hús, sveitserstílhúsin voru helstu fyrirmyndir íslenskra smiða á húsum. 

Húsin þóttu dýr í sínum upprunalega stíl og var mikið um skraut í klæðningu en íslenskir 

smiðir löguðu stílinn að íslenskum aðstæðum og efnahag. Form og lögun var eins en í staðinn 

fyrir skraut timburklæðningu á bindingsverksgrindina, klæddu þeir lárréttu borðaklæðninguna 

með pappa og bárujárni. Tilraunir voru gerðar með slétt járni sem útveggjaklæðningar en það 
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reyndist ekki vel vegna fúguskemmda því það vantaði loftunina sem myndaðist aftur á móti 

undir hábáru. Þessi stíll á húsum var allsráðandi um land allt fram til 1930.  

 1880-1930: Einföld bárujárnshús  2.6

Húsin voru einlyft og á kjallara, ýmist með lágu risi eða rishæð sem hægt var að nýta, flest 

portbyggð og nánast alltaf klædd með bárujárni. Algengt var að byggja skúra og hinar ýmsu 

viðbyggingar við húsin eftir á. Þök voru einföld valma sperruþök með borðaklæðningu, 

þakpappa og bárujárni.  

Á þessum árum þegar bárujárnið var að ryðja sér til rúms þá dró verulega úr notkun á 

spónarplötum sem klæðningarefni fyrir þök vegna þess hversu illa hann reyndist fyrir þök 

hérlendis. Bárujárnið varð fljótt vinsælt sem klæðningarefni fyrir þök og veggi, vegna þess 

hversu ódýrt og auðvelt það var í vinnslu og gerði húsin vatns- og vindþéttari. Það hentaði vel 

á timburhús vegna þeirrar loftunar sem myndaðist á milli borðaklæðningar og hábáru vegna 

bylgjulögun bárujárnsins.  

Mörg gömul timburhús voru endurbætt með því að klæða veggi með bárujárni í stað timburs. 

Þessi húsagerð er kölluð húsagerð alþýðunnar og setur ennþá mikinn svip á austubæ/miðbæ 

Reykjavíkur og víðsvegar um eldri byggðarlög, þá einkum á suðvesturhorninu. 

 1915-1970: Steinsteypan tekur yfir  2.7

Eftir bæjarbrunana miklu á Akureyri árin 1901, 1906 og 1912 og Reykjavíkurbrunan mikla 

árið 1915 voru settar miklar skorður við byggingu á timburhúsum í byggingareglugerð og 

steinsteypan tekur að mestu leyti við sem byggingarefni. Til að gera eldri og ný timburhús 

hæfari til að standast bruna var farið í það árið 1933 að setja hænsnanet utan á timbur- eða 

bárujárnsklæðningu og múrhúð utan á. Þetta er svokölluð forskalning og á hún rætur sínar að 

rekja til Bandaríkjanna. Það var Þórir Baldvinsson arkitekt og forstöðumaður Teiknistofu 

landbúnaðarins sem gerði tilraunir með þessa tegund af klæðningu. Með tímanum kom í ljós 

að timburvirki fóru að fúna vegna ónægðrar loftunar í klæðningarkerfinu (forskalningu). 

Timburhús voru ekki byggð að neinu ráði aftur fyrr en um 1970. Eftir eyjargosið kemur mikið 

magn af viðlagasjóðshúsum en það eru sænsk einingar timburhús og þau hafa staðið sig 

ágætlega við íslenskar aðstæður án þess að farið verði nánar í það í þessu riti. 

Þrátt fyrir þessar þröngu skorður sem settar voru á timburhús þá lifði hefðbundið sperru 

timburþak ágætis lífi áfram með sínum kostum og göllum. Ekki var mikill þróun í 
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klæðningarefnum eða vatnsvörnum á þessum tíma fyrir þök og nýsköpun var lítil hvað varðar 

hönnun eða útfærslu á uppbyggingu, þó svo að hinar ýmsu tilraunir voru gerðar hvað varðar 

uppbyggingu, lögun og efnisval með misgóðum árangri.  

Þök á þessum árum voru nánast undantekningarlaust með asfaltríkum þakpappa (tjöruppappa) 

sem var vatnsheldur og rakaþéttur og kom svo bárujárnsklæðning sem vatnsvörn á 

þakpappann. Lítið var um einangrunarkröfur á þessum tíma og voru þök nánast ekkert 

einangruð, oftast var eitthvað um leka en þau voru óloftþétt og því loftaði vel um 

timburvirkið. [2] 

Samantekt 

Húsin voru gjörn á að leka, varmaeingangrun var lítil og húsin óloftþétt. Með tímanum fóru 

að koma ný byggingarefni á markað en sum þeirra þoldu illa íslenskt veðurfar á meðan önnur 

eru enn við notkun í dag. Einangrun og kröfur um einangrun á byggingarhlutum fóru að koma 

fram í byggingarreglugerð. Mörg húsanna sem voru byggð á þessum tíma standa enn í dag en 

gera má ráð fyrir því að þau hafi fengið töluverða yfirhalningu og viðhald til að standast 

nútíma kröfur og þægindi. 
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3. Hlutverk þaka 

Þök hafa það hlutverk að veita skjól fyrir regni, vindi, snjó, sól og ýmsu öðru sem við viljum 

ekki vera berskjölduð fyrir. Þök þurfa hafa burðargetu til að standast snjó- og vindálag sem 

verkar á þau. Formbreytingar mega ekki vera miklar við þessar tegundir álags og þök þurfa að 

geta haldið kulda úti og hita inni. Þök þurfa að geta tekið í sig raka og skilað honum út áður 

en hann nær að valda skemdum á byggingarefni.  

 Hönnun 3.1

Við hönnun á léttu timburþaki er að farið eftir byggingarreglugerð hvað varðar 

einangrunakröfur, brunakröfur og formbreytingar. Farið er eftir evrópustöðlum og íslenskum 

þjóðarviðaukum þar sem það á við. Staðlar sem farið er eftir við hönnun á léttu timburþaki: 

EC0 1990   Basis of structural design 

EC1 1991-1-1 Actions on structures: Densities, self-weight, imposed loads for 

buildings 

EC1 1991-1-3  Actions on structures: General actions  – Snow loads 

EC1 1991-1-4   Actions on structures: General actions  – Wind actions 

EC1 1991-1-5   Actions on structures: Genral actions  – Thermal actions 

EC5 1995-1-1  Design of timber structures: General – Common rules for buildings 

Byggingarreglugerð 112/2012 ásamt áorðnum breytingum 
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 Þversnið og forsendur þaks 3.2

Eins og komið hefur fram er ætlunin að skoða þversnið þaks með þunnum loftrásum. Farið 

verður yfir hvert efnislag fyrir sig í þversniðinu og útskýrt hlutverk þeirra og álag sem verka á 

þau.  Sú uppbygging sem hér er stuðst við er talin góð og gild með tilliti til reglugerða um 

varmaeinangrun, brunaþol, rakavörn og vatnsvörn fyrir létt timburþak með þunna loftrás.  

Miðað er við að einfalt valmaþak sem hefur haflengdina um 8 m og spennivídd sperra sé um 

4,5 m tengdar sama í mæni þaksins og þakhalli er um 25°. Grunflatarmál hússins er 120 m
2
 og 

lofthæð 2,6 m. Um íbúðarhúsnæði er að ræða þar sem hitastig innandyra er að jafnaði um 

22°C allt árið um kring og hýsir fjögurra manna fjölskyldu og er um eðlilega notkun á 

húsnæði að ræða þar sem loftskipti eru regluleg. Mynd 3.1 sýnir þversnið á léttu timburþaki 

sem skoðað verður. 

 
Mynd 3.1: Þversnið þaks 

Mynd 3.1 sýnir þvermálsstærðir fyrir hvert byggingarefni í þakinu. Á myndinni sést 

klæðningarefni fyrir loft inni, lagnagrind, timpursperrur, einangrun, loftrás þaksins, listar í 

loftrás, borðaklæðning lektur fyrir þakklæðningu og bárujárn. Á myndunum sem koma hér 

eftir af þversniðinu verður byggingarhlutur litaður á mynd sem skoðaður er hverju sinni.   
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4. Klæðningarefni og lagnagrind inni 

 Klæðningarefni í loft inni 4.1

Hlutverk klæðningar innandyra er eingöngu útlitsþáttur, val á klæðningarefni er oftast háð 

smekk húseiganda. Klæðning getur t.d. verið gipsplötur, pannill eða annað sem gleður augað. 

 Lagnagrind/klæðningagrind 4.2

 
Mynd 4.1: Lagnagrind 

Í lagnagrind er gert ráð fyrir raflögnum, loftræstikerfi og öðrum búnaði sem á að vera í 

loftinu. Við ákvörðun á þykkt lagnagrindar er mikilvægt að allar þvermálsstærðir á þeim 

lögnum sem á að koma fyrir í lagnagrind liggi fyrir. Ef gert er ráð fyrir innfelldum ljósum þarf 

að taka mið af því þar sem innfelld ljós þurfa ákveðið rými umfram eigin stærð. Einnig þarf 

að liggja fyrir stærð og gerð klæðningarefnis með tilliti til skrúfu- og naglahalds.  

Oftast eru lagnagrindur ekki burðarþolshannaðar fyrir hefðbundnar loftaklæðningar eins og til 

dæmis gipsplötur. Efnisval í lagnagrind getur verið annað hvort blikk eða timbur. Ef notast er 

við timburgrind er mikilvægt að velja timbur í réttum rakaflokki og gæta þess að hún nái að 

aðlaga sig að umhverfisaðstæðum áður en loftaklæðning er sett upp. Timbur formbreytist eftir 

rakainnihaldi sem getur leitt til sprungumyndunar á samskeytum í loftaklæðningu [3].  

Formbreytingum á timbri vegna umhverfisraka verða gerð skýrari skil í kafla 7. Oftast er 

timburgrind ódýrari í efnisinnkaupum en getur verið tímafrekari við uppsetningu.  

Blikk er ónæmt fyrir rakaáhrifum og þarf af leiðandi eru formbreytingar á lagnagrind litlar 

vegna rakaálags og því er minni hætta á sprungumyndun í samskeytum klæðningarefnisins. 

Ókostur blikkgrinda er að oft eru um hönnuð kerfi að ræða sem geta verið dýr í innkaupum en 

á móti gæti sparast tími við uppsetningu.  
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 Uppsetning á lagnagrind 4.3

Við uppsetningu á lagnagrind má alls ekki rjúfa rakavarnarlag sem liggur hitamegin við 

einangrunina. Þar sem timbursperrur taka þátt í því að halda uppi lagnargrind er 

óhjákvæmilegt að skrúfa í gegnum rakarvarnarlagið. Mikilvægt er að sá hluti grindarinnar 

sem skrúfað er í gegnum liggi alveg þétt upp við rakavarnarlagið. Þar sem skrúfa rýfur 

rakavarnarlagið er ráðlegt að setja þar til gert rakavarnarlímband til veita aukna þéttingu. 

Einnig er hægt að bora gat, fylla í það með rakavarnalagskítti og skrúfa svo í gatið. 
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5. Einangrun og varmaflutningur 

 

Mynd 5.1: Einangrun 

 Almennt um varmaflutning 5.1

Hlutverk einangrunar er að koma í veg fyrir varmatap í gegnum þversnið þaksins og að halda 

stöðugu hitastigi í húsinu þrátt fyrir breytingar á hitastigi úti. Varmi streymir frá heitari stað til 

þess kaldara í gegnun efni á þrennan hátt:   

 Leiðni:  varmi flyst frá sameindar til sameindar í efninu. 

 Geislun: öll efni geisla frá hita en varmi úr efni tapast þegar geislunin er til kaldara 

efnis t.d. ofn. 

 Streymi: efnið flyst til og flytur með sér varmaorku t.d. heit gufa. 

Helsti drifkraftur  varmaflutnings í gegnum byggingarhluta er hitamismunur (úti og inni) [4]. 

Varmaleiðnistuðull [W/mK] og þykkt byggingarefnis [m] segir til hversu mikill 

varmaflutningur er á tímaeininguna Wött. Ef efni er lítið pressað saman eykst varmaflutningur 

með geislun en minnkar með leiðni og svo öfugt [5]. 

Varmaflutningum í gegnum efni með stöðug hitaskilyrði má lýsa með jöfnu 5.1 [6]: 

 𝑄 = 𝜆 ∗ 𝐴 ∗
𝑇1−𝑇2

𝑑
                       (5.1) 

Þar sem: 

Q   =  Varmamagn (orka) á tímaeininguna [w] 

A   =  Flatarmál efnisins [m
2
]
 

d   =  Þvermál/þykkt efnis [m
2
]
 

λ   =  Varmaleiðnistuðull efnis (λ-gildi)  [W/m*K] 

T1,T2  =  Hitastig við yfirborð efna (t.d hiti inni og úti) 



19 

 

5.1.1 Varmatap eftir byggingarhluta 

Varmatap húsa skiptist dæmigert í eftirfarandi: 

 Varmatap vegna loftskipta um 30%. 

 Varmatap í gegnum veðurhlíf, þak um 15%, gluggar um 30% og útveggir um 15%. 

 Varmatap í gegnum gólf um 10%. [5] 

 Einangrunarkröfur samkvæmt byggingarreglugerð 5.2

Í grein 13.3.2. í núgildandi byggingareglugerðar segir: „Í nýjum mannvirkjum og 

viðbyggingum skal leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarhluta vera skv töflu 13.0.1.“ 

 

Tafla 5.1: Leyfilegt hámark U-gilda samkvæmt byggingareglugerð [7].  

Byggingarreglugerð gefur út lágmarkskröfur um einangrunargildi sem oft er nefnd 

kólnunartala (U-gildi) [W/m2K]. Til að áætla kólnunartölu einstakra byggingarhluta er stuðst 

við varmaleiðnistuðul (λ-gildi) og þykkt efna. Kólnunartala segir til um hversu mikil orka 

flyst í gegnum einn fermeter af þversniði byggingarhlutans þegar hitamunur er ein Kelvin 

gráða [5]. Við útreikninga á kólnunartölu þarf að finna varmaviðnám hvers efnislags í 

þversniðinu [6]. 
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Varmaviðnámi má lýsa með jöfnu 5.2: 

𝑅 =
𝑑

𝜆
   [m

2
 K/w]                      (5.2) 

Þar sem 

d   = Þykkt efnislags [m] 

λ    = Varmaleiðnistuðull efnislags [W/mK] 

Þegar varmaviðnám (R) allra efnislaga í þversniðinu liggur fyrir, er kólnunartalan (U-gildi) 

andhverfa summu varmaviðnáms efnislaga í þversniðinu. Því má lýsa með jöfnu 5.3.  

𝑈 =
1

∑𝑅𝑒+𝑅𝑖+𝑅ú
   [W/m

2
K]                   (5.3) 

Þar sem 

∑Re   = Summa varmaviðnám allra efna í þversniðinu [m
2
K/W] 

Ri   =  Varmaviðnám innilofts [m
2
K/W] 

Rú   =  Varmaviðnám útilofts [m
2
K/W]  

5.2.1 Nánar um varmaviðnám (R)  

Á yfirborði byggingarhluta sem varmi streymir í gegnum er varmaviðnám í loftslagi. 

Varmaviðnámið er háð stefnu varmastreymis eins og tafla 5.2 sýnir.   

Yfirborðsviðnám Varmastreymi upp Varmastreymi niður Varmastreymi lárétt 

Ri  [m2 K/W] 0,1 0,17 0,13 

Rú [m
2
 K/W] 0,04 0,04 0,04 

Tafla 5.2: Varmaviðnám lofts [5] 

Í töflu 5.2 má sjá gildin fyrir varmaviðnám inni (Ri) og varmaviðnám úti (Rú) og í hvaða 

stefnu varmastreymið er. Hér er Rú gildið í töflu miðað við skýjaðan himinn og 3-5 m/s 

vindhraða [5]. 

Skoðum dæmi 

Í þessu dæmi er kólnunartala fyrir tvö lög af byggingarefnum reiknuð: steinull og gipsplötu. 

Þar sem þversnið þaksins er uppbyggt úr mörgum efnislögun þarf að taka varmaviðnám allra 

efnislaga með í reikninginn. 

Varmaleiðnistuðull (λ-gildi) ullarinnar er 0,037 W/mK og þykkt (d) er 220 mm. 

Varmaleiðnistuðull (λ-gildi) gipsplötunnar er 0,20 W/mK og þykkt (d) er 13 mm. 
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Út frá þessum gildum má skoða hvert varmaviðnám ullarinnar og gipsplöturnar er saman með 

því að nota jöfnu 5.2. 

𝑅𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑢𝑙𝑙 =
0,22

0,037
= 5,9 m

2
K/W  

𝑅𝑔𝑖𝑝𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎 =
0,013

0,20
= 0,065 m

2
K/W  

Ru = 0,1 m
2
K/W (Varmastreymi upp) 

Ri = 0,04 m
2
K/W (Varmastreymi upp) 

∑Re = Rsteinull+Rgipsplata = 6,11m
2
K/W 

Þegar summa varmaviðnáms beggja efna liggur fyrir ásamt varmaviðnámi úti og innilofts 

getum við notað jöfnu 5.3 til að finna kólnunartölu ullarinnar og gipsplötunnar saman. 

𝑈 =
1

5,95+0,065+0,1+0,04
= 0,30  W/m

2
K 

5.2.2 Nánar um varmleiðnistuðul λ (lambda-gildi)  

Varmaleiðnistuðullinn λ er varmaleiðnistala efna í W/mK. Stuðullinn samanstendur af þremur 

stærðum: 

λ = λleiðslu+ λgeislun+ λstraumum. 

Því lægra sem tölugildi fyrir varmaleinistuðul (λ-gildi) því betra einangrunargildi hefur efnið. 

Oftast liggur leiðnitala fyrir einangrunarefni á bilinu 0,03-0,1 W/mK [6]. 

5.2.3 Áhrif raka á varmaleiðnitölu einangrunarefna 

Í 13.4 kafla um kröfur fyrir raka- og vindvarnir í núgildandi byggingarreglugerð segir: 

Við hönnun og útfærslu á einangrun húsa skal þess gætt að raka-og vindvarnir séu 

fullnægandi svo raki og lofthreyfingar hafi ekki óæskileg áhrif á einangrunargildi 

byggingarhluta og ekki geti orðið uppsöfnun á raka í byggingarhluta.  

Flest efni taka raka í sig úr loftinu sem umlykur þau. Samband milli raka og varmaleiðni er 

gefið upp með ísogsjafnhitalínum. Mikilvægt er að meta varmaleiðni efna í þeim aðstæðum 

sem einangrunarefnið kemur til með að vera í [6]. Í bókinni Varmaeinangrun húsa eru gefnar 

ísogsjafnhitalínur og á mynd 6.1 má sjá þær.  
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Mynd 5.2: Ísogsjafnhitalínur [6] 

Steinull er í kúrfu nr. 9 og lesa má úr mynd 5.2 að hlutfallsraki hefur ekki áhrif á rakamagn 

steinullarinnar og þar með ekki teljandi áhrif á einangrunargildi steinullarinnar. Að þessu 

gefnu er hægt að ákvarða varmaleiðnistuðul (λ-gildi) til útreikninga fyrir varmaviðnámi 

steinullarinnar. Steinull hf. framleiðir steinull sem heiti þakull og er henni lýst svona. 

Steinullareinangrun með áföstum vindpappa sem er ætluð í þök og útveggi. Rakavarin 

einangrun, viðurkend gegn bruna og hljóði. Gufuflæðismótstaða vindpappa er minni 

en 20 pam [8]. 

Uppgefin varmaleiðnitala fyrir þakull er 0,037 W/mK. Staðallinn ÍST 66:2008 gefur upp 

vegið meðaltal fyrir varmleiðnitölu (λ-gildi) steinullar einangrunar og timbursperra saman 

0,047 W/mK. Ef óskað er eftir meiri nákvæmni á leiðnitölu tveggja efna saman er hægt að 

skoða staðalinn ÍST EN ISO 6946 en hann gefur upp jöfnu 5.4:  

𝑉𝑒𝑔𝑖ð 𝜆 =
𝐴1∗𝜆1+𝐴2∗𝜆2

𝐴1+𝐴2
 [

𝑊

𝑚
𝐾]                 (5.4) 

 Brunakröfur einangrunar 5.3

Rúmmál/þverskurðarflatarmál einangrunarinnar er stór partur af þversniði þaksins og því er 

nauðsynlegt að skoða kröfur byggingarreglugerðar um brunaþol einangrunarinnar. 

Þak fer í notkunarflokk 3 samkvæmt 9.1.3. gr. og töflu 9.01 í byggingarreglugerð. Í grein 

9.6.10. gr. um brunaeiginleika einangrunar segir að einangrunarefni í húsi skal vera 
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óbrennanlegt efni. Einnig segir í d-lið 9.1.3. gr. að ekki megi nota brennanlega einangrun í 

léttbyggð þök eða veggi. 

Helstu gerðir til einagrunar á húsum hér á landi eru steinull og frauðplast (polystyren EPS). 

Þar sem frauðplastið (Expanded PolyStyren, EPS) er olíuafurð er hún viðkvæm fyrir bruna og 

flokkast sem brennanleg. Steinull er í brunaflokki A1 sem þýðir að steinullin er óbrennanlegt 

efni [9]. 

Ef einangrað er með brennanlegu efni einsog EPS einangrun og að viðbættu timbri sem er 

einnig brennanlegt efni yrði mikill bruni á stuttum tíma. Með því að einangra létt timburþak 

með óbrennanlegu efni er búið að draga töluvert úr efni sem getur brunnið.  

 Um steinull 5.4

Steinull er búin til úr basaltþráðum sem er haldið er saman með lífrænum bindiefnum og 

olíum sem er um 3,6% af basaltþráðum ullarinnar. Helstu hráefni steinullar er basaltsandur og 

skeljasandur sem er bræddur er í ofni við 1500-1600°C. Basaltþræðirnir eru myndaðir með 

því að hella bræddum sandi (basalt- og skeljasandur) í svokallaða spunavél. Þræðirnir eru svo 

úðaðir með bindiefnum og olíu. Olían gerir það að verkum að steinullinn verður rakavarin. 

Þaðan fara þræðirnir á safnband sem leggur ullina á færiband þar sem lokaþykkt er ákveðin. 

Að lokum fer ullin í hersluofn og eru bindiefni ullarinnar hert við 250°C. 

Eins og sést á mynd 5.2 hér að ofan þá fer steinull í flokk 9 og hefur umhverfisraki ekki það 

mikil áhrif þannig að það þurfi að gera ráð fyrir aukinni varmaleiðni í steinullinni þegar að 

kólnunartala þaksins er reiknuð. Varmaleiðnistala steinullar er háð rúmþyngd, þráðasverleika 

og dreifingu þráðanna. Einnig er lofthleypni steinullarinnar háð sömu þáttum. Varmaviðnám 

steinullar vex hratt ef rakaþétting verður í ullinni eða hún verður fyrir beinum áhrifum vatns. 

Að auki hefur raunhitastig áhrif á leiðnitölur (λ-gildi) steinullar en leiðnitala hækkar um 0,35-

0,65% fyrir hverja gráðu sem hitastig hækkar um. Við mælingar á leiðnitölu á 

rannsóknarstofu er notast við 10°C. 

Styrkur og stífleiki steinullar er háður rúmþyngd basaltþráða og bindiefna. Styrkur 

steinullarinnar breytist ekki við hitastig en er viðkvæmur fyrir vatni og getur misst allt að 20% 

af styrki sínum ef hún fullmettast eða verður fyrir beinum vatnsáhrifum (blotnar) [6]. 
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Til eru yfir 20 tegundir af vöruflokkum fyrir steinull til dæmis þakull, veggull og hljóðull. 

Allar þessar vörutegundir hafa ýmis þvermálssnið og rúmþyngd en allar þessar tegundir 

einangrunar hafa varmaleiðnitölu (λ-gildi) 0,034 - 0,039 W/mK [6]. 

 Útreikningar á hitafalli gegnum þversnið þaksins 5.5

Við ákvörðun á varmaleiðnitölu fyrir byggingarefni í þversniði þaksins eru notuð gildi úr 

bókinni Varmaeingangrun húsa. Notað er vegið meðaltal fyrir leiðnitölu steinullar og sperrur 

saman samkvæmt ÍST 66:2008. Gert er ráð fyrir því að allur frágangur einangrunarinnar sé 

með besta móti. Ástand er stöðugt í þversniði þaksins og hitastig inni er 22°C. Útreikninga má 

sjá hér í töflu 5.3. 

Efni 

nr. 
Efni Hiti 

Efnis-

þykkt 

[d] 

λ-Gildi 

[m
2
K/W] 

Varmamótstaða Hitafall  [°C] Hiti 

    [°C] [m] [°C] Ri=d/λ [m
2
 °C/W] (Ti-Tú)*Ri/∑Ri [°C] 

1 Upphafsskilyrði 22     0 0 22 

2 Innimótstaða 21,41     0,130 0,59 21,41 

3 Gipsloftaklæðning 21,17 0,013 0,250 0,052 0,24 21,17 

4 Lagnagrind óloftræst 20,36 0,032 - 0,180 0,82 20,36 

5 Rakasperra 20,36 0,0002 0,410 0,000 0,00 20,36 

6 Steinull + sperrur -0,88 0,220 0,047 4,681 21,23 -0,88 

7 Loftrás -1,06 0,025   0,040 0,18 -1,06 

8 Þakklæðning fura -1,82 0,025 0,15 0,167 0,76 -1,82 

9 Þakpappi  -1,82 0,0002 0,410 0,000 0,00 -1,82 

10 Bárujárn (cast iron) -1,82 0,0020 50,000 0,000 0,00 -1,82 

11 Útimótstaða -2,00     0,040 0,18 -2,00 

    

∑Ri = 5,29 

  

    

U = 0,19 

   

Tafla 5.3 Útreikningar á hitafalli og hitastigi gegnum þversnið þaksins. 

Tafla 5.3 sýnir efnistegund, efnisþykkt varmaleiðnitölu og varmamótstöðu efna. Kólnunartala 

fyrir þversnið þaksins er 0,19 W/m
2
K. Útreikningar sýna að efnis uppbygging þaksins stenst 

kröfur núgildandi byggingarreglugerðar um leyfilegt hámark kólnunartölu (Ureiknað < Ukrafa). 

Krafa um leyfilegt hámark kólnunartölu fyrir þak er 0,20 W/m
2
K. 

Útreikningar í töflu 5.3 sýna hitafall og hitastig í skilum efnislaga. Hitastreymi er í gegnum 

þversnið þaksins frá heitari hlið til kaldari hliðar. Hitafalli og hitastigi er betur lýst í línuriti 

5.1 hér að neðan. Línurit 5.1 sýnir hitastig í efnisskilum í þversniðinu. 
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Línurit 5.1: Hitastig í gegnum þversnið þaksins. 

Línurit 5.1 sýnir hitafall í efniskilum í þversniði þaksins. Mesta hitafallið er í gegnum 

steinullareinangrunina. Með því að skoða línurit 5.1 sést vel hversu mikilvæg einangrunin er 

þegar kemur að hitafalli og hitastigi í þversniði þaksins. 

6. Rakavarnarlag 

 
Mynd 6.1: Rakavarnarlag 

Rakavarnarlag er staðsett sem næst innra byrði þaksins, nánar tiltekið hitamegin við 

einangrunina. Hlutverk rakavarnarlagsins er að koma í veg fyrir að heitt og rakt loft geti borist 

inn í þversnið þaksins með rakaflæði. Til að skilja betur hlutverk rakavarnarlagsins og álagið 

sem verkar á það þarf að skilgreina loftraka, hlutfallsraka, hitastig, gufuþrýsting og 

rakasveimi [10]. 
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 Loftraki 6.1

Vatn (H2O) getur verið í þremur fösum:  

 Föstum (t.d. snjór).  

 Fljótandi (vatn). 

 Gufuformi (gufa). 

Allt loft inniheldur visst magn af vatnsgufum. Rakamagn loftsins segir til um hversu mörg 

grömm
 
af vatnsgufu er að finna í hverjum rúmmetra

 
af lofti [g/m

3
].

 
Geta lofts til að halda í sér 

raka er háð hitastigi loftsins [11]. 

 Hlutfallsraki 6.2

Þegar talað er um rakamagn í lofti er nauðsynlegt að taka mið af hitastigi loftsins. Þegar þessir 

tveir þættir eru hafðir til hliðsjónar þá er hægt að meta rakaástand loftsins og nefnist þetta 

hlutfallsraki; það hlutfall sem er milli raun rakamagns loftsins og mesta mögulega magns af 

raka (mettunarmörk lofts) sem loftið getur innihaldið með tilliti til hitastigs loftsins.         

Mynd 6.2 lýsir því hvernig þessir þrír þættir hafa áhrif á hvorn annan.  

 

Mynd 6.2: Mettunarkúrfa lofts [11]
 

Mynd 6.2 sýnir að með hækkandi hitastigi eykst geta loftsins til að halda rakanum í 

sér.Kúrfan segir til um mettunarraka loftsins með tilliti til hitastigs. Mettunarraki er það magn 

af vatsngufu [g/m
3
] sem loftið getur geymt í sér án þess að það verði rakaþétting í formi vatns. 
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Á mynd 6.2 sést hvernig mettunarmörk lofts aukast með hærra hitastigi og þar má sjá að 0°C 

heitt loft getur geymt um 5 g/m
3
 af vatnsgufum [11]. 

 Hitastig innandyra 6.3

Hitastig innandyra getur verið breytilegt eftir rýmum í húsnæði og eftir smekk hvers og eins. 

Algengt er að þægindasvæði fólks séu á bilinu 18-23°C í kyrrsetu. Mikilvægast er að reyna að 

halda hitasveiflum í rýmum í lágmarki þegar það kólnar og hitnar úti. Á Íslandi er hitastig 

nánast alltaf lægra úti heldur en inni sem gerir það að verkum að jafnaði þarf  nánast eingöngu 

að kynda húsnæði en til eru undantekningar á því. Við loftskipti á húsum er kalt útiloft tekið 

inn sem síðan er hitað upp með hitakerfi, ýmist með gólfhitakerfi, ofnakerfi eða 

lofthitakerfi/loftræstikerfi. Heitu lofti er síðan dælt út um fyrirfram ákveðnar lofttúður, glugga 

eða í gegnum loftræstikerfið þegar loftgæði eða rakamagn eru orðið ábótavant í vistverum. 

 

Mynd 6.3: Einfaldað „Mollier“ línurit -20°C til 30°C [11] 

Mynd 6.3 sýnir einfaldað „Mollier“ línurit sem var búið til af Agnari Snædahl til að auðvelda 

nemendum til aflestrar. Mollier línurit inniheldur mun fleiri upplýsingar en hlutfallsraka við 
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hitastig og rakamagn. Lesa má úr einfölduðu „Mollier“ línuriti að við 11°C og 10 g/m
3 

er 

hlutfallsrakinn 100% [11]. 

Þessu má lýsa með jöfnu 6.1: 

𝜃 =
𝑉

𝑉𝑠
 ∗  100                      (6.1) 

Þar sem 

θ  = Hlutfallsraki [%] 

V  = Rakamagn lofts við ákveðið hitastig [g/m
3
] 

Vs  = Mettunarmörk lofts við ákveðið hitastig [g/m
3
] 

Við 100% hlutfallsraka er loft fullmettað, þ.e.a.s loftið getur ekki innihaldið meiri raka. Ef 

það verður rakaíbæting í loftið [g/m
3
] eftir það fellur út raki í formi vatns [10]. Einnig nefnt 

daggarmörk. Blautt gras á haustin og dalalæður sem myndast þegar loftið kólnar við jörð 

niður fyrir daggarmörk eru dæmi um þegar raki fellur úr loftinu.  

Skoðum dæmi:  

Loft sem er 20°C heitt og hefur hlutfallsrakann 50%.  

Mettunarmörk loftsins (Vs) við 20°C er 17,28 g/m
3
.
 

Með því að nota jöfnu (5.1) og leysa út fyrir V fáum við að raun rakamagn loftsins er
 

𝑉 = 𝜃 ∗ 𝑉𝑠    →   0,5 ∗ 17,28 = 𝟖, 𝟔 𝒈/𝒎𝟑 

6.3.1 Hlutfallsraki innan- og utandyra 

Þegar tölur eru skoðaðar frá Veðurstofu Íslands má draga þá ályktun að hlutfallsraki sé um 

80% yfir árið að jafnaði. Á sumrin er hinsvegar meira rakamagn [g/m
3
] í loftinu en á veturna. 

Þar sem það er hærra hitastig á sumrin er hlutfallsrakinn engu að síður um 80% (70-80%). 

Með því að taka kalt útiloft og hita það upp í 20-22°C og gera ráð fyrir rakaíbætingu fæst að 

hlutfallsraki innandyra er á bilinu 30-60% að jafnaði yfir árið. Á veturna er eðlilegt að 

hlutfallsraki innandyra sé á bilinu 30-40% og á sumrin milli 40-50% (hér er gert ráð fyrir 

eðlilegri loftun í byggingu). 
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Rakamagn í innilofti er hægt að reikna með jöfnu 6.2 [12]: 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑒 +
𝐺

𝑛∗𝑉
∗ (1 − 𝑒−𝑛𝑡)                  (6.2) 

Þar sem: 

wi  = Rakamagn í innilofti [kg/m
3
] 

we  = Rakamagn í útilofti [kg/m
3
] 

G  = Rakabæting [kg/klst] 

n  = Fjöldi loftskipta [1/klst] 

V = Loftræst rými [m
3
] 

t  = Tími [h] 

 

6.3.2 Nánar um rakaíbætingu 

Rakaíbæting í loft getur komið frá manneskjum við útöndum og svitamyndun og getur orðið 

allt að 1,25 kg/dag frá einni manneskju. Auk þess verður töluverð rakaíbæting í innilofti af 

baðferðum, þurrkun á þvotti, eldamennsku og ýmsu öðru sem tengjast daglegum athöfnum á 

heimilum. Einnig geta byggingarefni gefið frá sér raka yfir og eftir byggingartíma og kallast 

hann byggingarraki það er sá raki sem er umfram jafnvægisraka byggingarhlutans. 

Byggingarraki kemur aðallega frá steinsteypu og byggingartimbri. Rakaíbæting frá þessum 

efnum getur verið nokkuð mikil eftir að framkvæmd er lokið við mannvirkið. [11]  

6.3.3 Þægindarsvæði fyrir manneskjur  

Gerð hefur verið rannsókn sem sýnir að upplifun fólks á hlutfallsraka og hitastigi er 

mismunandi. Ákveðið samræmi er þó í upplifun fólks á svokölluðu þægindasvæði.  

Mynd 6.4 sýnir mismunandi upplifun hjá fólki eftir hitastigi og hlutfallsraka. 
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Mynd 6.4: Samband hitastigs, hlutfallsraka og þæigndasvæðis [13] 

Af mynd 6.4 má túlka að almennt þægindasvæði fyrir manneskjur sé við 20-27°C þar sem 

hlutfallsrakinn er 40-50% og mannesskjur upplifa að það sé heitt og rakt við 30°C og 

hlutfallsraka 50-75%. [13] 

6.3.4 Þægindarsvæði húsa 

Almennt er betra fyrir byggingarhluta að búa við sem lægstan hlutfallsraka. Þegar hlutfallsraki 

er orðinn hærri en 70-75% og hitastig yfir 10°C í lengri tíma eru komnar kjöraðstæður til 

myglumyndunar í byggingarefnum [14]. Þetta er þó misjafnt eftir því hvernig uppbyggingu 

húsa er háttað. Myglumyndun og mygluvöxt verður gerð skýrari skil í kafla 7. 

Steinsteypt hús sem eru einangruð að innan þola síður háan hlutfallsraka þar sem 

rakavarnarlagið (steinsteypan) er kuldamegin við einangrunina. Rakavarnalag á ávallt að 

staðsetja hitamegin við einangrunina. Þessum byggingargalla gengur erfiðlega að breyta hér á 

landi þar sem enn er verið að einangra hús með þessari aðferð. [1] 

Steinsteypt hús sem eru einangruð að utan þola almennt hærri hlutfallsraka í lengri tíma vegna 

þess að rakavarnalagið (steinsteypan) er komin hitamegin við einangrunina sem er 

eðlisfræðilega rétt aðferð. 
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Timburhús sem eru með rakavarnarlagi hitamegin við einangrunina geta þolað nokkuð háann 

hlutfallsraka í lengri tíma ef vel er gengið frá rakavarnalagi, þetta getur hinsvegar snöggbreyst 

til hins verra ef frágangur á rakavarnarlagi er ófullnægandi, en nánar verður fjallað um 

mikilvægi rakavarnarlags í kafla 8. 

 Rakasveimi og gufuþrýstingur. 6.4

Raki kemst gegnum byggingarhluta innanfrá með tvennum hætti: loftflæði og rakasveimi. 

Raki sveimast frá lofti með hærra rakamagni til lofts með lægra rakamagni. Rakasveimi á sér 

stað þegar raki fer í gegnum byggingarhluta vegna mismunar gufuþrýstings inni og 

gufuþrýstingur er háður lofthita og rakamagni inni og úti.  

Loftflæði á sér stað þegar mismunarþrýsingur verður í byggingu vegna vindálags úti. 

Mismunarþrýstingur getur orðið til í byggingum vegna hitamismunar úti og inni og nefnist 

hann hitastigull. Almennt er mismunarþrýstingur lítill vegna hitastiguls samanborið við 

mismunarþrýsting vegna vindálags sem verkar á venjulegar lægri byggingar. Áhrif hitastiguls 

á loftflæði getur hinsvegar orðið töluverður í háhýsum, þá sérstaklega í stigahúsum þeirra 

[15]. 

Rakavarnarlagið lokar rifum og götum og loftþéttir þar af leiðandi byggingarhlutann og 

hindrar að raki komist í þversniðið með rakasveimi eða loftflæði. Hér í töflu 6.1 að neðan má 

sjá gufuþrýsting og mettunarraka lofts miðað við hitastig. 
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Tafla 6.1: Gufuþrýstingur og mettunarraki lofts miðað við hitastig [12] 

Tafla 6.1 sýnir hvernig mettunar gufuþrýstingur (Pa) og mettunar raki (g/m
3
) fer hækkandi  

með hækkandi hitastigi. Mettunarþrýstingur verður þegar hlutfallsraki er 100% [17]. 

Skoðum dæmi: 

Hitastig inni er 22°C og hlutfallsraki er 40%.  

Hitastig úti er 0°C og hlutfallsraki er 80%. 

𝑃𝑖𝑛𝑛𝑖  =  𝑉𝑠 ∗ 𝐻𝑅                      (6.3) 

𝑃ú𝑡𝑖    =  𝑉𝑠 ∗ 𝐻𝑅                      (6.4) 

Þar sem 

HR =  Hlutfallsraki [%] 

Vs   =  Mettunarraki lofts [g/m
3
] 

Pinni  =  Gufuþrýsitingur inni [Pa] 

Púti  =  Gufuþrýstingur úti [Pa] 

Með því að nota jöfnu 6.3 og 6.3 fáum við 

𝑃𝑖𝑛𝑛𝑖 = 𝑉𝑠 ∗ 𝐻𝑅 → 2640 ∗ 0,4 = 1056 𝑃𝑎  

𝑃ú𝑡𝑖  = 𝑉𝑠 ∗ 𝐻𝑅 → 611 ∗ 0,8 = 489 𝑃𝑎 
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Þessir útreikningar sýna að gufuþrýstingur er hærri inni en gufuþrýstingur úti (Pinni > Púti) sem 

leiðir til þess að heitt og rakt loft sveimar í gegnum byggingarhlutann. 

 Gufumótstaða rakavarnarlags 6.5

Gufumótstaða er mælikvarði á eiginleika efnisins til að hindra rakasveim í gufuformi. 

Polyethylen plast dúkur (þolplast) sem er 0,2 mm þykkur er algengasta tegund af 

rakavarnalagi hér á landi. Á Íslandi er nánast alltaf heitara og rakara inni en úti sem gerir það 

að verkum að gufuþrýstingur leitar nánast alltaf út úr húsum. Það gerir okkur kleyft að nota 

rakarvarnarlag með háa gufumótstöðu. Polyethylen plast dúkur sem er 0,2 mm er nægilega 

þéttur til að ekki verði rakaþétting í byggingarhlutanum, en þrátt fyrir háa gufumótstöðu þá fer 

ávallt einhver raki í gegn [16]. 

Lönd sem hafa heit sumur og kalda vetra þurfa að hafa rakavarnalag sem hefur lægri 

rakamótstöðu og leyfir rakanum að sveima í báðar áttir eftir árstíðum [16]. 

 Kröfur samkvæmt byggingarreglugerð 6.6

Í kafla 13.4 um kröfur fyrir raka og vindvarnir segir: 

Við hönnun og útfærslu á einangrun húsa skal þess gætt að raka- og vindvarnir séu 

fullnægandi svo raki og lofthreyfing hafi ekki óæskileg áhrif á einangrunargildi 

byggingarhluta og ekki geti orðið uppsöfnun raka í byggingarhluta. Varðandi frágang 

rakarvarmarlaga gildir sérrit Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nr. 95. [7] 

Í kafla 13.5 um kröfur fyrir loftþéttleika húsa segir: 

Tryggja skal að hús séu nægjanlega loftþétt til að koma í veg fyrir orkutap og að 

dragsúgur valdi ekki óþægindum. 

Fyrir fullhitað húsnæði (Ti>[18°C]
1)

) skal miða við að þéttleiki byggingarflata í 

hjúpfleti sé nægjanlegur þannig að lofthleypni mæld við 50Pa mismunarþrýsting sé 

minni en töflugildi sýna. Loftþéttleiki byggingarhluta skal vera skv. töflu 13.03 [7].
 

 

Tafla 6.2: Krafa um loftþéttleika samkvæmt byggingarreglugerð 112/2012. 
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Tafla 6.2 segir að fjöldi loftskitpta á hvern fermetra meigi ekki vera meiri en þrír rúmmetrar á 

klukkustund við 50 Pa mismunarþrýsting fyrir íbúðarhúsnæði. Áhugavert er að skoða mældar 

niðurstöður rannsóknar um loftskipti við 50 Pa sem gerð var á 231 húsum á Íslandi. Flest 

húsin í úrtakinu voru staðsett í Reykjavík [14]. 

 

Mynd 6.5: Rannsókn á loftþéttleika húsa á Íslandi [12] 

Stöplarit vinstra meginn á mynd 6.5 sýnir fjölda loftskipta á hverja klukkustund við 50 Pa 

mismunaþrýsting og fjölda húsa. Punktarit hægra megin sýnir byggingarár og fjölda loftskipta 

á hverja klukkustun við 50 Pa mismunaþrýsting [12]  

Með skoðun á punktariti er hægt að áætla að byggingarár meirihluta húsanna fyrir úrtakið sé a 

milli 1980-1988. Í byggingreglugerð frá árinu 1979 er ekki fjallað um loftþéttleika húsa. 

Breyting á reglugerð kemur árið 1984. 

Reglugerð um breytingu á byggingarreglugerð nr 292 16.maí 1979,1984 

6.gr Liður 7.5.8 orðist svo: Til að tryggja þægindi og góða orkunýtingu skal óþéttleiki 

húsa, sem eru upphituð, vera undir eftirtöldu gildum miðað við 50 Pa þrýstingsmun. 

Með sjónrænni skoðun á mynd 6.5 má segja að helmingur húsana nái ekki að standast kröfu 

breyttri byggingarreglugerð nr 292/1979.  
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 Frágangur á rakavarnarlagi 6.7

Rakavarnarlag skal vera eins heilt og hægt er til að hafa sem fæst samskeyti. Vanda þarf 

sérstaklega frágang á öllum samskeytum og í og nota viðurkennd efni til samsetningar á 

rakavarnarlagi.  

Nánari umfjöllun um hvernig frágangi á rakavarnalögum skal háttað er að finna í sérriti nr. 95 

frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands en vísað er í sama rit í kröfum um raka- og vindvarnir í 

byggingarreglugerð. 

 Útreikningar á rakafalli í þversniði þaksins 6.8

Verið er að skoða hefðbundið létt timburþak með þröngum/þunnum loftrásum þar sem stærðir 

þversniðs liggja fyrir (mynd 3.1). Þá er hægt að skoða rakaasveimi gegnum þversnið þaksins 

og athuga hvort að rakaþétting eigi sér stað í vegna hitafalls í þversniðinu. Við skoðun á 

rakasveimi í gegnum þversnið þaksins með hættu á rakarþéttingu í huga er best að skoða 

óhagstæðustu aðstæður. Óhagstæðustu aðstæður verða til þegar kalt og rakt er úti en heitt og 

rakt inni. Við þessar aðstæður verður hærri gufuþrýstingur inni en úti og gufuþrýstingur leitast 

við að komast út. 

Með því að skoða meðatöl frá veðurstofu íslands fyrir hitastig, er janúar að jafnaði kaldasti 

mánuður ársins. Árin 2008-2017 var mældur meðalhiti -1,5°C í Reykjavík og á Akureyri 

mældist hann -1,0°C. Meðal hlutfallsraki var um 80% [17]. 

Útiloft við þetta ástand hefur lítið svigrúm til rakaíbætingar vegna rakasveimis gegnum 

þversnið þaksins. 

6.8.1 Útreikningar á rakstreymi gegnum þversnið þaksins 

Forsendur eru eftirfarandi: 

Hitastig inni er 22°C og hlutfallsraki er 40%. 

Hitastig úti er -2°C og hlutfallsraki er 80%. 

Gert er ráð fyrir því að frágangur rakavarnarlags hitameginn við einangrun sé loftþétt og 

þakklæðning sé vatnsþétt. Ástand er stöðugt í þversniði þaksins og hraði í loftrás er lítill og er 

því rakamótstaða útilofts notuð fyrir rakamótstöðu í loftrás. Útreikningar í töflu 6.3 sýna 

hlutfallsraka í skilum efnislaga. Rakastreymistala byggingarefna er fengið úr bók Guðna 
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Jóhannessonar Building Physics [18] og rakamótstaða fyrir 0,2 mm polyethylen plast dúk 

(þolplast) er fengið frá Agnari Snædahl. Hitatölur eru fengnar úr töflu 5.3 kafla 5.5. 

 Notast er við aðferð Glasers sem er byggð á lögmáli Foures. Þessa aðferð er hægt að nota 

meðan rakaþétting á sér ekki stað í þversniðinu. [11]. 

 

 

Útreikningar í töflu 6.3 sýnir að hlutfallsraki í hverju efnislagi fyrir sig er undir 100% og þar 

af leiðandi er ekki hætta á rakaþéttingu vegna hitafalls í þversniðinu við uppgefnar forsendur.  

Áhugavert er að sjá að hlutfallsraki í efri brún sperra er um 77,4% og um 78,8% í furu 

klæðningu. Efnisstyrkur og hegðun timburs er háð viðarraka sem ákvarðast af hlutfallsraka 

loftsins. Farið verður nánar yfir efniseiginleika timburs í kafla 7.  

 

 

Forsendur Hitastig 
  

 

Upphafs-

skilyrði 

Mettunar-

mörk (Vs) 
V (Vi, Vú) 

Hlutfalls- 

raki 
  

Innihiti Ti 22 °C 

 

Vi = +22°C 19,40503 7,7620132 Inni HR 40% 

Útihiti Tú -2 °C 

 

Vú = -2°C 4,14131 3,313045 Úti HR 80% 

         
Efni nr. Efni Hiti 

Rakastreymis- 

tala 

Rakamót- 

staða 
Rakafall 

Raka- 

innihald 

Mettunar- 

raki 

Hlutfalls- 

raki  

    [°C] kd [m
2
/s] 

Fi=d/kd 

[s/m] 

(Vi-

Vú)*Fi/∑Fi 
V [g/m

3
] Vs [g/m

3
] V/Vs 

1 Upphafsskilyrði 22 Upphafsskilyrði     7,76 19,41 40% 

2 Innimótstaða 21,41 Innimótstaða 360 0,000 7,76 18,76 41,4% 

3 Gipsloftaklæðning 21,17 8,00E-07 16250 0,019 7,74 18,50 41,8% 

4 

Lagnagrind 

óloftræst 20,36 2,50E-07 128000 0,149 7,594 17,65 43% 

5 Rakasperra 20,36 5,71E-11 3499997 4,074 3,520 17,64 19,9% 

6 Steinull + sperrur -0,88 2,00E-05 11000 0,013 3,507 4,53 77,4% 

7 Loftrás -1,06 Útimótstaða 60 0,000 3,507 4,46 78,6% 

8 Þakklæðning fura -1,82 9,00E-07 166667 0,194 3,313 4,20 78,8% 

9 Þakpappi  -1,82 - 0 0,000 3,313 4,20 78,8% 

10 

Bárujárn (cast 

iron) -1,82 - 0 0,000 3,313 4,20 78,8% 

11 Útimótstaða -2,00 - 0 0,000 3,313 4,14 80,0% 

   

∑Fi = 3822334,04 

    

Tafla 6.3: Útreikningar fyrir rakasveim í gegnum þversnið þaksins 
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Á línuriti 6.1 má sjá rakafallið gegnum þversnið þaksins.  

 

Línurit 6.1 Rakafall í gegnum þversnið þaksins. 

Línurit 6.1 sýnir að rakafall gegnum þversnið þaksins er mest við rakavarnalagið. Þetta sýnir 

mikilvægi rakavarnarlagsins.   

 

 Samantekt úr kafla 6 6.9

Helstu hugtök og stærðir úr kafla 6. 

 Rakamagn í lofti [g/m
3
] 

 Hitastig lofts [°C] 

 Hlutfallsraki [%] 

 Mettunarþrýstingur [Pa]  

 Gufuþrýstingur [Pa]  

 Rakasveimi 

 loftflæði 

Hlutverk rakavarnarlags hitamegin við einangrun er að hindra að rakaflutningur eigi sér stað í 

gegnum þversnið þaksins bæði með rakasveimi og loftflæði. Raki sveimir frá heitari stað til 

kaldara staðs gegnum þversniðið þaksins vegna mismunar á gufuþrýstingi inni og úti. Hitafall 

verður í þversniðinu sem leiðir til aukinnar hættu á rakaþéttingu. Útreikningar miðað við upp 

gefnar forsendur sýna að ekki er hætta á rakaþéttingu í þakinu.  

  

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

g/
m

3
 

Nr. Efnislags 

Rakamagn lofts í efnisskilum 
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7. Timbursperrur 

 

Mynd 7.1: Timbursperrur 

Burðarvirki valma þaksins er úr 45x245 mm C18 (T1) styrktarflokkaðri furu. Spennivídd 

sperra er 4,5 m, bil milli sperra er c/c 0,6 m, þakhalli er 25° og haflengd þaksins er 8.0 m 

Sperrur eru festar á staðsteypta útveggi og tengdar saman í mæni þaksins. 

Þegar timburburðarvirki er skoðað þarf að taka tillit til umhverfisraka sem verkar á timbrið. 

Efnisstyrkur timburs er háð viðaraka sem ákvarðast af hlutfallsraka loftsins sem umlykur 

timbrið. Rakainnihald timburs hefur mikið að segja um stífni og styrk þess [3]. Í EC5 1991-1-

5 er tekið á styrktarbreytingum timbursins með stuðli sem nefnist kdef  (k-derformation) en 

þessi stuðull á við þegar svignun í burðarvirki úr timbri er skoðað í notmarka ástandi  

(e.serviceability limited states). 

Styrkur og fjöðrun timburs er samspil margra þátta og allir eiginleikar timburs eru háðir 

rakainnihaldi. Með réttum frágangi og viðhaldi getur ending timburs verið mikil en með 

röngum eða lélegum frágangi og lélegu viðhaldi verður endingin lítil. Timbur sem 

byggingarefni með tilliti til umhverfisins er mjög hentugt byggingarefni og hefur einnig 

ágætis varmaeinangrun (lágt λ-gildi) samanborið við önnur byggingarefni. 

Þegar burðarkerfi þaksins er byggt upp með timbri þarf að skoða efniseigileika timbursins. 

Byggingartimbur sem fæst í byggingarvöruverslunum hér á landi er mjúkviður (e.softwood) 

úr barrtrjám sem er almennt notað í þök fyrir íbúðarhúsnæði. Úr lauftrjám kemur harðviður 

(e.hardwood ) sem er oftast sterkara efni en mjúkviður Ekki hefur verið hefð fyrir því að nota 

harðvið í burðarvirki fyrir hefðbundin þök á húsum hér á landi. Einnig er hægt að fá unnar 

timburvörur (e.engineered wood product) til dæmis límtrés- og kertobita sem hafa aðra 

styrktar- og stífniseiginleika en mjúkviður og harðviður [19].  
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Mynd 7.2: Trjástofn [20] 

Í þessum kafla verður fjallað um mjúkviðinn furu fyrir timbursperrur þaksins. Skoðað verður 

áhrif raka á styrk og stífni timbursins. Styrktar- og rakaflokkar verða einnig skoðaðir ásamt 

val á service flokkum samkvæmt  EC5 1995-1-1. 

 Styrkur timburs 7.1

Timbur skiptist í vor- og haustvið. Haustviður er þéttari og sterkari en vorviður sem er 

gljúpari. Hægur vöxtur leiðir til þéttara efnis og þar af leiðandi meiri styrks. Mynd 7.2 sýnir 

þversnið af trjástofni. 

 

Styrkur og fjöðrun timburs ræðst einnig af kvistum þar sem kvistir hafa neikvæð áhrif á styrk 

og þá sérstaklega togstyrk. Rifur eða sprungur í viðnum (til dæmis frostrifur eða þurrkrifur) 

hafa einnig neikvæð áhrif. Kjarnviður er yfirleitt sterkari en rysjuviður og endingarbetri. 

Timbur er stefnuháð (anísotrópískt) efni. Styrkur er háður trefjastefnu og styrkur vex línulega 

með aukinni rúmþyngd. Rúmþyngd timburs má lýsa með formúlu 7.1: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
                         (7.1) 

Þar sem 

m  =  Þyngd timburs [kg] 

V  =  Rúmmál timburs [m
3
] 

 Togstyrkur í trefjastefnu er mikill (kvistar hafa mikil áhrif á togstyrk). 

 Þrýstistyrkur í trefjastefnu er mikill. 

 Þrýstistyrkur þvert á trefjar er frekar lítill. 
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 Togstyrkur á þvert á trefjar mjög lítill. 

 Beygjustyrkur timburs er mikill miðað við rúmþyngd í samanburði við önnur efni. 

Trefjastefna er í vaxtarstefnu trésins. 

Þvert á trefjar er hornrétt/þvert á vaxtarstefnu trésins [20] 

Styrktarflokkar timburs eru samkvæmt norrænum staðli T0, T1, T2 og T3. 

Styrktarflokkar timburs eru samkvæmt evrópskum staðli C14, C18, C24 og C30. Í töflu 7.1 

má sjá styrk og stífni timburs eftir trefjastefnu.

 

Tafla 7.1: Styrkur og stífni timburs eftir trefjastefnu [19] 

Tafla 7.1 sýnir kennigildi fyrir styrk og stífni timburs eftir trefjastefnu og styrktarflokkum 

hvernir álag verkar á það. Þar sem 0 er álag samsíða trefjastefnu og 90 er álag þvert á 

trefjastefnu.  

7.1.1 Áhrif raka á styrk timburs 

Nánast allir eiginleikar timburs eru háðir rakainnihaldi. Rakainnihald timburs ákvarðast af 

hlutfallsraka í umhverfinu. Vatn í timbri skiptist í bundið vatn í frumuveggjum og laust vatn í 

holrýmum fruma. Þegar raki gengur inn í þurrann við þá byrjar hann að bindast 

Mynd 7.3: Timbur fruma 
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frumuveggjum. Þegar frumuveggir geta ekki tekið við meiri raka (full mettaðir) byrjar raki að 

safnast fyrir í holrými fruma. Á mynd 7.3 má sjá timburfrumu. Myndin sýnir frumuvegg, 

holrúm frumu og hvernig vatn safnast fyrir í holrými frumu. 

Trefjamettunarmörk eru þegar frumuveggir eru fullmettaðir en holrými frumu er tómt. 

Algengt er að trefjamettunarmörk séu á bilinu 25-35%. Þegar trefjunarmettismörkum er náð í 

timbri breytast flestir eiginleikar þess. Góð regla er að timburraki fari ekki yfir 20% til að 

forsendur burðarþols útreikninga standist. [20].  

Með því að nota jöfnu 7.2 er hægt að meta rakmagn í timbri sem prósentu af þurrþyngd:  

u =
mrakt−mþurt

mþurt
∗ 100 [%]                 (7.2) 

Þar sem 

mrakt  =  Þyngd timburs við fyrir þurrkun [kg] 

mþurt  =  Þyngd timburs eftir þurrkun við 103°C í 24 klst [kg] 

 Formbreytingar vegna rakainnihalds  7.2

Við breytingar á rakainnihaldi fyrir mettunarmörk verður formbreyting á timbri. Við hvert 1% 

sem rakastig hækkar eða lækkar verða formbreytingar á timbrinu. Þegar rakastig hækkar 

þrútnar timbrið og þegar rakastig lækkar verður rýrnun. En þessar breytingar eru háðar 

trefjastefnu timbursins eins og tafla 7.2 sýnir. 

Tegund Þvert á trefjar Í trefjastefnu 

Fura og greni 0,2% 0.01% 

Tafla 7.2: Rúmmáls breyting eftir trefjastefnu [20] 

Tafla 7.2 sýnir meðal rúmmáls breytingar eftir trefjastefnu fyrir furu. Nálgun er notuð til að 

meta rúmálsaukningu  þvert á trefjar því erfitt er að meta hvar timbrið er sagað úr trénu. 

Þensla og rýrnun er nokkuð svipuð eftir hvort er að ræða um kjarn- eða rysjuvið [20]. 

Þegar formbreytingar verða á timbrinu getur það orpið eða snúið uppá sig. Ekki eru þetta það 

miklar formbreytingar að það geti haft áhrif á færslu af einhverju viti í burðarvirki [3]. Gott er 

hinsvegar að hafa í huga að naglhaldið getur minnkað ef neglt er í mjög þurrt timbur. Þegar 

þurrt timbur fer að taka í sig raka frá umhverfisaðstæðum í leit að jafnvægisraka ástandi sínu 
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verður rúmmálsaukning og getur það haft þau áhrif að naglhald er ekki það sama og í upphafi 

sem getur leitt til þess að negldar klæðningar geti losnað. 

 Jafnvægisrakastig timburs 7.3

Þegar timbur er í umhverfi þar sem það verður ekki fyrir beinum ágangi vatns, t.d. rigningu  

myndast jafnvægi milli hlutfallsraka og viðarraka. Við það verður til jafnvægisrakastig 

timbursins. Á mynd 7.5 má sjá hvernig timburraki breytist eftir hlutfallsrakastigi. 

 
Mynd 7.4: Áhrif hlutfallsraka á timburraka [21] 

Mynd 7.4 sýnir að timburaki hækkar línulega með auknum hlutfallsraka í lofti sem timbrið er 

í. Lesa má úr mynd 7.4 að timburraki er 16-17% þegar hlutfallsraki er 80%. 

Skammtímasveiflur á hlutfallsraka, þá talið í klst. og dögum, hefur ekki mikil áhrif á 

timburraka en langvarandi áhrif hás hlutfallsraka, þá talið í vikum og mánuðum, hefur veruleg 

áhrif á styrk, stífni og formbreytingu timbursins [3]  

Styrkur og stífni timburs breytist við breytilegt rakainnihald. Mynd 7.4 sýnir hvernig styrkur 

og stífni eftir breytilegri kraft-og trefjastefnu minnkar með hækkandi timburaka. Álagstilfelli 

eru sýnd ásamt trefjastefnu timbursins. 
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Álagstilfelli fyrir a, c og d á mynd 7.5 eiga það sameiginlegt að timbur tapar línulega hratt 

styrk með hækkandi timburraka. Með tilliti til styrktarkrafa og niðurbeygja er áhugavert að 

skoða tilfelli d þegar lóðrettur kraftur verkar hornrétt á bitann (og hornrétt á trefjastefnu) sem 

gefur okkur vægiskraft. Við 12% timburraka er styrkurinn 100 Mpa en við 28% er styrkurinn 

um 50 Mpa, beygjustyrkur hefur lækkað um helming. 

  Rakahlutfallsflokkar timburs 7.4

Flokkar timburs eftir rakahlutfalli og hlutverki þess. Tafla 7.3 sýnir dæmi um notkun á timbri 

eftir hlutverki. Taflan sýnir rakainnihald eftir flokkum og dæmi um notkun eftir rakainnihaldi 

timbursins [20]. 

Samkvæmt bæklingi frá stórum söluaðilla timburs á íslandi er burðarviður- T1 selt sem 

húsþurrt efni. Eftir óformlega könnu á skilgreiningu söluaðilla á húsþurru timbri kom í ljós að 

burðarviður – T1 er við 15-18% við afhendingu til kaupanda (verktaka).  

Rakahlutfallsflokkur Rakahlutfall timburs í % Dæmi um notkun 

8 6,0-9,5 Viðargólf og innréttingar 

12 10,0-14,0 Gluggar og hurðir 

18 14,0-22,0 Burðarvirki og klæðningar 

S < 24 Húsþurrt timbur 

Tafla 7.3: Rakaflokkar timburs [20] 

 

Mynd 7.5: Álagstilfelli, trefjastefna og timburraki [20] 
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Þessi óformlega könnun var framkæmd þannig að hringt var í söluaðilla og spurt um 

starfsmann sem gæti svarað spurningu um rakainnihald burðarviðar – T1 við afhendingu til 

kaupanda. Nokkuð erftt var fyrir söluaðila að gefa upp rakaprósentu og þurfti nokkra aðila til 

að svara þessari spurningu og flakkaði þessi prósenta á bilinu 9-20% eftir hvaða starfsmann 

var talað við. Eftir nánari athugun starfsmanna var niðustaðan um 15-18%. Þessi óformlega 

könnun tók um 15 mínútur í einu símtali. 

 kdef stuðull 7.5

Tekið er á áhrifum hlutfallsraka á styrk timburs í EC5 1995-1-1 með 3 flokkum sem nefnast 

Service Class. Þessir flokkar gefa stuðlinum kdef. (kdeformation) og er hann notaður sem 

hækkunarstuðull á reiknaðar láréttar og lóðréttar svignun í burðarvirki. Við ávörðun á kdef 

stuðlinum segir í EN 1995-1-1 grein 2.3.1.3 service classes. 

7.5.1 Service Class 1 

Rakstig viðar (mjúkvið) fer ekki yfir 12%. Þetta á við þegar hitastig er 20°C og hlutfallsraki 

lofts fer ekki yfir 65% nema í fáeinar vikur á ári.  

Viðarjafnvægisraki fer ekki yfir 12% 

7.5.2 Service Class 2  

Rakstig viðar (mjúkvið) fer ekki yfir 20%. Þetta á við þegar hitastig er 20°C og hlutfallsraki 

lofts fer ekki yfir 85% nema í fáeinar vikur á ári.  

Viðarjafnvægisraki fer ekki yfir 20% 

7.5.3 Service Class 3  

Rakastig viðar (mjúkviður) fer yfir 20% 

Viðarjafnvægisraki fer yfir 20% 

Með skoðun á töflu 3.2 í EC5 1995-1-1 fáum við gildin fyrir gegnheilt timbur EN 14081-1: 

Service class 1 gefur gildir fyrir kdef 0,6 

Service class 2 gefur gildir fyrir kdef 0,8 

Service class 3 gefur gildir fyrir kdef 2,0 
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 Ákvörðun á service class 7.6

Ef rakavarnarlag er vel frágengið, þ.e.a.s ekki sé flutingur á raka frá innilofti inni í þversniðið 

er hægt að ákvarða Service class eftir hlutfallsraka í lofrásinni sem er um 80% að jafnaði. 

Nánari skil verða gerð á hlutfallstraka loftrásar í kafla 8 Loftrás. 

Tafla 7.4 sýnir meðalhita og loftraka á landinu á árunum 1950-1981 og hver 

jafnvægisviðarrakinn er í viðnum í hverjum mánuði. [22] 

 HR   = Hlutfallsraki í % 

 V-raki  =  Viðarraki í % 

 

  

 

 

Með því að notast við töflu 7.4 er hægt setja timbrið í þaki í service class 2, 

viðarjafnvægisraki fer ekki yfir 20% og loftraki ekki yfir 85% að jafnaði. Þetta gefur kdef 

stuðulinn 0,8.  

 

 

 

Mánuður Hiti í °C HR í % V-raki í % 

Janúar -0,5 81 17 

Febrúar 0,3 81 17 

Mars 1,0 81 17 

Apríl 3,3 82 17 

Maí 6,5 77 16 

Júní 9,2 78 15 

Júlí 10,8 82 16 

Ágúst 10,5 82 16 

September 8,0 82 16 

Október 4,9 82 16 

Nóvember 1,6 83 18 

Desember -0,1 82 18 

 

Tafla 7.4: Timburraki við hlutfallsraka fyrir mánuði [22] 
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Einnig er hægt að nota mynd 7.7 til að ákvarða service class aðstæður. 

 

Mynd 7.6: Service class línurit [19] 

Mynd 7.6 sýnir service class aðstæður eftir loftraka (hlutfallsraka) og hitastigi í þeim 

aðstæðum sem timbrið mun koma til að vera í að jafnaði yfir líftíma byggingarinnar.  

Til athugunar: 

Við að nota hlutfallsraka úti/loftrás gefur ekki alveg rétta mynd af rakaástandinu í 

timbursperru í þakinu. Með því að skoða útreikninga fyrir rakastveimi í gegnum þversnið 

þaks í kafla 6.8.1 og töflu 6.3 er hægt að sjá að í neðri brún sperru (við rakavarnarlag) er 

hitastig um 20°C og hlutfallsraki um 20%, en við efri brún er hitastig um -1°C og hlutfallsraki 

78%. Erftitt er meta um hvernig rakadreifing verður yfir þversnið timbursperru.  

Mynd 7.6 sýnir að þrýstistyrkur, togstyrkur og beygjuvægi lækkar hratt við aukið rakainnihald 

timburs og því væri erfitt að færa rök fyrir því að setja timbursperru í service class 2. 

Viðhöfð er góð og gild regla í burðarþolsfræðum, ef óvissa er með aðstæður er notað 

óhagstæðuðstu að skilyrði fyrir burðarþols útreikninga.  

 Notkun á kdef stuðli 7.7

Eins og fram hefur komið áður þá er kdef  stuðullinn notaður þegar svignun er skoðuð í 

burðarvirkjum í notmarka ástandi (Annex A: álagsfléttur notmarkaástandi SLS). Samkvæmt 

byggingarreglugerð eru tveir flokkar sem þarf að uppfylla; þeir eru heildarálag og hreyfanlegt 

álag. Einnig eru byggingar flokkaðar í A, B og C, allt eftir því hvaða kröfur eru gerðar til 

þeirra varðandi færslu og svignun. Íbúðarhúsnæði fer í flokk A þar sem strangar kröfur eru 



47 

 

gerðar til útlits og notagildi með tilliti til stífleika. Kdef stuðullinn er notaður þegar heildarálag 

sem verkar á burðarvirkið er skoðað í notmarkaástandi. 

Þar sem svignunarkröfur í byggingarreglugerð eru mjög strangar, þ.e.a.s leyfileg lóðrétt  eru 

litlar, eru niðurbeygjukröfur oft ráðandi um val á þversniði fyrir timbursperru.  Lýsa má 

mestri lóðréttri svignun í miðri spennuvídd með jafndreifðu álagi, fyrir byggingarhluta sem er 

einfalt undirstuddur með jöfnu (7.1): 

𝑤 =
5

384
∗

𝑞∗𝐿4

𝐸∗𝐼
                      (7.1) 

Þar sem 

w  = Lóðréttar færslur/svignun [m] 

q  = Jafndreift álag sem verkar á byggingarhluta. [kN/m] 

L  =  Er spennivídd. [m] 

E  =  Efnisstyrkur/Fjaðurstuðull [MPa] 

I  = Tregðuvægi þversniðsins. [m
4
] 

Þegar heildarfærslur fyrir heildarálag sem verka á virkið eru teknar sama bætist kdef stuðullinn 

til hækkunar á lóðréttra svignun á burðarvirki og má lýsa því með jöfnu (7.2): 

𝑤𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑=𝑤𝐸𝑖𝑔𝑖𝑛þ𝑦𝑛𝑔𝑑 ∗ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) + 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑚𝑡.á𝑙𝑎𝑔 ∗ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓)        (7.2) 

Athuga skal að ekki er tekinn inn kdef stuðulinn þegar skoðuð er skammtíma svignun vegna 

skammtímaálags með tilliti til krafna byggingarreglugerðar um skammtíma svignun í 

burðarvirki. Einnig er gott að halda því til haga að samverkunarstuðlar eiga við fyrir skoðun á 

heildarfærslum vegna skammtímaálags sem ekki er tekið fram í jöfnu 7.2. Þar sem þeir 

tengjast ekki stífni og styrk timburs vegna rakainnihalds verða þeir ekki skoðaðir frekar. 

Varanleiki álags með tilliti til raka og svignun í timbri hefur mikið að segja og mynd 7.7 sýnir 

það. 
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Mynd 7.7: Svignun með tilliti til tíma og timburraka 

 

Mynd 7.7 sýnir að eftir því sem viðarjafnvægisraki eykst, því meiri svignun verður í timbri 

með tímanaum vegna álags sem verkar á það. [9] Ef svignun er mjög sýnileg í nýlegu þaki 

mætti álikta að rakamagn gæti verið of hátt í timbursperrum þaksins. 

 Áhrif hita á styrk timburs 7.8

Styrkur og stífni lækkar við hækkandi hitastig. Áhrifin eru hinsvegar ekki það mikil að það 

þurfi að taka tillit til þess við hitastig frá -3°C til 90°C í útreikningum á svignun eða 

styrktarkröfum. 

 Hönnunarstyrkur timburs 7.9

Við skoðun á timbri í brotmarksástandi er ekki sérstakur stuðull til lækkunar á styrk fyrir 

rakainnihald timburs eins og stuðull (kmod ) við skoðun á timbur burðarvirki í 

notmarkaástandi.. Notast er við stuðul sem nefnist kmod leiðréttingarstuðull sem tekur á 

varanleika álagsins á burðarvirkið. Þessi stuðull ákvarðast af því hversu varanlegt álagið er á 

burðarvirkið og hvaða service class flokkur á við. 
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Við útreikninga er fundinn hönnunarstyrkur fyrir timbur með jöfnun 7.3:  

𝑓
𝑑=𝑘𝑚𝑜𝑑∗

𝑓𝑘
𝛾𝑚

                       (7.3) 

Þar sem  

kmod  =  Leiðréttingarstuðull fyrir varanleika álags 

fk   = Kennigildi fyrir efnisstyrk 

γM  = Öryggistuðull fyrir timbur er 1,3 

 

Öryggisstuðull fyrir timbur tekur á göllum í viði eins og t.d. kvistum eða breytilegu 

rakainnihaldi timburs. Tafla 7.5 sýnir kmod leiðréttingarstuðul sem er valinn fyrir timbur í 

flokki EN 14081-1 (gegnheilt timbur). 

Aðstæður 

Service class 

Varanleiki álags 

Varanlegt Langtíma Meðaltíma Skammtíma Skyndilegt 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,60 0,55 0,65 0,70 0,90 

Tafla 7.5: Gildi fyrir k-mod 

 Rakalosun timburs 7.10

Með því að skoða útreikninga fyrir rakasveimi í gegnum þversnið þaksins (tafla 6.3) má sjá 

við gefnar forsendur að hlutfallsraki er um 79% í þakklæðningunni. Jafnvægistimburraki við 

þessar aðstæður er um 17%.  

Fura sem klæðningarefni er selt sem húsþurrt timbur úr byggingarvöruverslunum sem þýðir 

að timburraki er ekki yfir 24%. Ef furu borðarklæðning inniheldur 24% timburraka við 

uppsetningu og gengið er frá allri raka- og vatnsvörn, sem gerir þakið loft- og rakaþétt má sjá 

að loftrásin í þakinu þarf að sjá um að losa þann raka sem út sem myndast þegar timbrið 

leitast við að ná jafnvægisrakastigi sínu við hlutfallsraka í loftrásinni. 
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Útreikningar fyrir rakalosun fyrir timbursperru. 

  Rúmþyngd furu við 12% timburraka.  

  Viðarraki í %. 

  Rakamagn við 12% timburraka.   

  Þurr rúmþyngd 0% timburraki. 

  Viðarraki í %. 

 

 
Rúmþyngd við 24% timburraka. 

  Viðarraki í %. 

 

 Rúmþyngd við 17% timburraka. 

  Rakamagn sem loftrás þarf að geta losað út. 

Miðað við þær forsendur hér að ofan þarf loftrásin að losað út 31,4 kg/m
3
. 

Til að forðast þetta álag á loftrásina er hægt að ganga frá vatnsvörn þaksins og bíða svo með 

að einangra milli sperra og ganga frá rakarvörn inni þangað til að mældur timburraki er 17-

18% í furuklæðningu.  

7.10.1 Þurrkun á timbri 

Í byggingarreglugerð segir í grein um raka í byggingarefni: 

Efni og byggingarhlutar sem notaðir eru í byggingu skulu vera næginlega þurrir við 

uppsetningu þannig að ekki sé hætta á myglu eða sveppamyndun, niðurbroti lífrænna 

efna eða aukinni efnaútgufun. Verja skal rakadræg byggingarefni þannig að úrkoma 

geti ekki valdið skemmdum á því [7] 

Mikilvægt er að þurrka timbur varlega til að útþornun á raka verði ekki of hröð. Rýrnunar 

sprungur myndast þegar rýrnun er hindruð og við þetta geta myndast spennur í timbrinu sem 

eru stærri en þvertogstyrkur timbursins (kraftur hornrétt á trefjar). Þetta getur gerst þegar um 

stór þversnið eru að ræða. Mikill munur verður á rakastigi inns og yst í þversniði timbursins 

vegna of hraðrar þurrkunar [20]   
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Æskilegast er að reyna halda jafnvægisraka timbursins sem næst þeim umhverfisaðstæðum 

(hlutfallsraka loftsins) sem það mun koma til með að vera í yfir líftíma byggingarinnar á 

byggingarstigi (framkvæmdarstigi). Oft er það ekki mögulegt vegna skorts á geymsluplássi 

fyrir byggingartimbur eða einhverra annara þátta sem leiðir til þess að byggingartimbur er 

geymt þar sem það er óvarið fyrir úrkomu eða annarra umhverfisáhrifa sem orsaka hækkun á 

viðarraka timbursins. 

 Skaðvaldar timburs vegna raka 7.11

Þegar timburraki er orðin hár getur niðurbrot í efninu átt sér stað og hætta er á lífrænum 

skaða. Lífrænir skaðveldar timbur eru að tvennum toga, en þeir eru viðarsveppir og skordýr 

7.11.1 Viðarsveppir 

Viðarsveppir eru mislitir sveppir (t.d. mygla og grágeit) sem vaxa inn í viðinn en brjóta ekki 

niður trefjar og hafa þar af leiðandi ekki áhrif á styrk timbursins.  

7.11.2 Bakteríur 

Bakteríur geta brotið niður cellulosan í viðnum og önnur bindiefni. Það skeður oftast í 

vatnsmettuðu umhverfi. 

7.11.3 Fúgasveppir  

Fúgasveppir brjóta niður vaxtatrefjanir og því getur timbrið tapað styrk. Hvort sem það er 

viðarsveppur eða fúgusveppur þá eiga þeir það sameiganlegt að þarfnast tiltölulega mikils 

viðarraka (>20%). 
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7.11.4 Mygla 

 

Mynd 7.8: Vaxtarskilyrði myglusvepps [11] 

Mynd sýnir vaxtarskilyrði myglusvepps; spírunartími (e.germination time) og vaxtarhraði (e. 

growth rate). Með skoðun á mynd 7.8 er hægt að álykta skylirði til myglumyndunar og 

vaxtahraða hennar eftir aðstæðum. Vinstri hlið myndar sýnir hvaða hitastig myglan þarf til að 

spírast og kúrfurnar segja til um vaxtahraða í dögum. Við 10°C og hlutfallsrakann 90% tekur 

um 64 daga fyrir myglusvepp að spírast. Hægri hlið myndar sýnir vaxtarhraða myglu við 

sömu hita og hlutfallsraka skilyrði. Við 10°(8-10°C) og hlutfallsrakann 90% er vaxtarhraði 

myglusvepps 0,1 mm á dag [11].  

Þegar þetta er ritað hefur myglsveppur vegna of hás raka í byggingarefnum mikið verið í 

umræðunni síðastliðin ár í þjóðfélaginu. Mygla er ekki nægilega vel rannsakað fyribæri, hvað 

varðar áhrif hennar á heilsu manneskja, en margt bendir til þess að hún hafi slæm áhrif á 

heislufar fólks.  

7.11.5 Hönnun á timburburvirki 

Tryggja þarf að vatn eigi greiða leið frá timbri, byggja þarf veðurkápu yfir timburvirki, 

samsetning timburs og steinsteypu þarf að að aðskilja með t.d. asfaltpappa (rakaþétt/gufuþétt) 

velja viðarraka sem hentar best i hverju tilfelli fyrir sig. 

Viðarvörn gegn fúgu og mygluskemdum getur átt sér stað af tvennum toga, með 

hönnunarvörn eða efnavörn. 
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7.11.6 Hönnunarvörn 

Um hönnunarvörn má nefna atriði eins og að 

 halda viðarraka í timbri undir 20%, 

 halda góðri loftun um timbur, 

 verja timbur gegn beinum ágangi vatns, t.d. gegn slagregni með góðri veðurkápu, 

 halda halla á timburvirki svo að vatn geti ekki setið á timbri og það geti drenað sig, 

 halda réttu rakastigi á timbri á verkstað, t.d. verja timbur á byggingarstað með því 

að breiða yfir (passa að það rigni ekki á efnið). 

7.11.7 Efnavörn fyrir timbur 

Með efnavörn er reynt að auka þol timburs gegn raka og rakabreytingum og beinum ágangs 

vatns, og hinsvegar að gera timbrið ónæman fyrir gróðravexti (myglu og fúga) [19]. 

Athuga skal ef vel á að vera þarf að bera reglulega á timbrið (annað hvert ár). Þar sem 

timbursperrur eru ekki aðgengilegar þegar uppbyggingu þaks er lokið er ekki raunhæfur 

möguleiki að nota efnavörn til að auka þol timburs. Þetta þarf að leysa með hönnunarvörn, 
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8. Loftrás 

 

Mynd 8.1: Loftrás 

 

 Hlutverk loftrásar 8.1

Hlutverk loftrásarinnar er að losa út óæskilegan viðbótarraka í þversniðinu, þar á meðal 

umfram viðarraka sem verður til við uppbyggingu á burðarvirki þaksins. Einnig getur orðið 

rakastreymi í gegnum þversnið þaksins vegna rofs (göt) á rakavarnalagi hitameginn (inni) við 

einangrun eða vegna smávægilegs leka á vatnsvörn þaksins. Auk þess getur orðið rakaþétting 

í loftrás vegna geislunar til himinhvolfsins sem leiðir til lægra hitastigs í loftrásinni heldur en 

útihitinn er. 

 Stærð loftrása 8.2

Stærð loftrása fyrir timburþök hefur almennt verið um 25 mm. Af hverju sú stærð valin? Erfitt 

er að færa rök fyrir því í sögulegum- eða reikningslegum skilningi. Möguleg ástæða gæti 

verið sú að það hafi hentað vel vegna þess að almennt var/er þaksperra um 45x225 mm og 

með 200 mm ull þá næst að uppfylla varmakröfur byggingarreglugerðar á þeim tíma og þá 

verða 25 mm í afgangs sem væri hægt að nýta sem loftun fyrir þakið, en ekki er hægt að 

fullyrða að svo sé af praktískum ástæðum ekki svo ólíkleg ástæða.  

 Lofthreyfing í loftrás 8.3

Vindur er mikilvægasta orsökin fyrir lofthreyfingu í loftrás hér á landi. Lofthreyfing í loftrás 

verður til þegar þrýstifall verður til yfir bygginguna vegna vinds. Þegar vindurinn lendir á 

byggingu þá breytir hann um stefnu og tapar hluta af hreyfiorku sinni.  



55 

 

Þegar vindur blæs hornrétt á flöt byggingar þar sem loftinntök eru til staðar verða til 

hagstæðustu aðstæðurnar fyrir hreyfingu lofts í loftrásum. Vindur sem lendir hornrétt á 

byggingunni áveðursmegin verkar sem þrýstingur á flöt og sem sogkraftur á flöt sem er 

hlémegin.  

Þegar vindur blæs samsíða á flöt þar sem loftinntök eru til staðar, verður lítil sem engin 

hreyfing á loftinu í loftrásinni vegna sogkrafta sem verða til við flöt byggingarinnar. Notast er 

við formstuðla til að ákvarða hve mikil hreyfiorka tapast við að lenda á byggingunni vegna 

vinds og hvernig hún verkar á bygginguna. Formstuðlar yfirborðs má fá úr EN 1991-1-4 fyrir 

vindálag. 

8.3.1 Loftunarop fyrir loftrás 

Tryggja þarf nægilega loftun fyrir loftrás. Í byggingareglugerð segir í grein 10.5.5.gr  

Varnir gegn rakaþéttingu:  

Loftræsa skal öll þök úr timbri eða trjákendum efnum, nema sýnt sé fram á aðra 

jafngóða lausn. Fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skal loftað loftbil aldrei minna 

en 25 mm yfir allri einangrun og loftunarop inn og úr úr hverju loftbili vera minnist 

1.000mm
2
 fyrir hvern m

2
 þakflatar nema sýnt sé fram á jafngóðan frágang.  

 Vindur á Íslandi 8.4

Ísland er vindasamt land. Vindhraði á Íslandi er að öllu jöfnu um 5-10 m/s á veturnar og 3-8 

m/s á sumrin. Ríkjandi vindáttir eru sunnanátt og austanát í höfuðborgarsvæðinu. Áhugavert 

er að skoða mynd 8.2 sem sýnir hvernig vindhraði hefur minnkað við Faxaflóa á síðustu 

tæplega 70 árum.  [23] 
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Mynd 8.2: Vindur árin 1949-2017 [17] 

Mynd 8.2 sýnir meðal vindstyrk fyrir hvert ár, frá 1949 til 2017 á mælistöð 1 við Faxaflóa 

sem er í 52 m yfir sjávarmáli. Mælistöð 1 er staðsett við veðurstofu Íslands. [24] 

Þegar meta á vindhraða sem verkar á byggingar (loftrásina) þarf að taka tillit til aðstæðna eins 

og þéttleika byggðar í kringum byggingu, kemur byggðin til með að þéttast í náinni framtíð 

við byggingu eða er gróðursælt og hávaxin tré nálægt, eða tré sem koma til með að verða 

hávaxin í náinni framtíð. Öll framangreind atriðin er gott að hafa huga þegar meta á vindhraða 

sem verkar á loftunarrásina fyrir léttbyggð timburþök með þunnar loftrásir. 

 Útreikningar fyrir loftrás 8.5

Að því gefnu að uppbygging á þaki hafi nánast verið 100% þ.e.a.s að allir þeir 

byggingarhlutar/þættir þaksins séu í lagi. Rakavarnarlag hitamegin við einangrun (inni) sé 

hvergi rofin og vatnsvörn þaksins leki ekki, á ekki að verða rakaþétting í loftrásinni.  

Til að átta sig á því hvernig loftrás virkar er öllum hollt að renna í gegnum nokkra útreikninga 

um hvernig lofrás hegðar sér. Hvernig er loftstreymið í gegnun rásina? Hvað þolir hún mikinn 

viðbótar raka sem verður til vegna uppsafnaðar byggingarraka eða rof verður í rakarvarnarlagi 

inni. Hvernig breytis rúmmálstreymi og rúmmálshrað loftrásarinna við að hækka hana úr 25 

mm í 50 mm og 50 mm í 75 mm? Hér að neðan verður ein loftrás skoðuð í einus sperrubili. 

Til stuðnings við útreikninga eru notuð gögn frá Agnari Snædhal Mc.s verkefnið 

Rakabúskapur byggingarhluta II og kennsluefni um Húsagerð frá Birni Marteinssyni og 
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Lectures on buildings physics eftir Guðna Jóhannesson. Útreikningar voru gerðir  í Mathcad 

Prime 4.0 og Excel. 

8.5.1 Streymi, streymishraði og blöndun lofts í loftrás, útreikningar.  

Hér að neðan verður reiknað streymismagn og -hraði loftrásar þegar vindhraði er 4 m/s og 

hæð (b) loftrásar er 25 mm, lengd (L) 9000 mm og breidd (d) 510 mm, sjá mynd 8.3.  Inntaks 

og útkast rör fyrir loftrás er 4 stk 40 mm (2 stk inn og 2 stk út) með plastrist, sjá mynd 8.3 

(mynd 8.3 sýnir ekki plastrist á enda rörs). Aðrar forsendur má sjá í útreikningum. 

 

 

Mynd 8.4: Stærð á loftunar röri 

 

 

 

Þessar stærðir á loftrás og stærð og fjöldi röra gildir fyrir alla útreikninga nema þegar 

breytileg hæð er á loftrás. 

 

Forsendur til útreikninga: 

Lagstreymi í rásinni. 

Mánuður: janúar. 

Enginn þakkantur. 

Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás.  

Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki). 

Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni. 

Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.). 

Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni. 

Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni. 

Ekki er gert ráð fyrir geislun. 

 

Hitastig er notað úr töflu 6.3 kafla 6.8.1 Þar sem hitastig í nerðribrún loftrásar er 0,71°C og í 

efribrún -1,07°C. Inntaks hitastig loftsins er -2°C 

 

 

Mynd 8.3: Stærð á loftrás 
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Blöndun lofts í loftrás - útreikningar 

  Lengd loftrásar.  

  Hæð loftrásar. 

  Breidd lofrásar. 

  Hitastig við efribrún loftrásar í 

Kelvin (-1,07 °C). 

  Hitastig við neðribrún loftrásar í 

Kelvin (0,71°C). 

  Þverskurðarflatarmál loftrásar. 

 

 Ummál loftrásar. 

  Lítill halli á þaki. 

  Hraði á inntakslofti. 

  Varmarýmd lofts fyrir -20°C til 

0°C. 

  Rúmþyngd lofts við -2°C. 

 

 Hitastig í efribrún 

loftrásar við útkast. 

 

 Hitastig í neðribrún 

loftrásar við útkast. 

  Hitastig í loftrás eftir blöndun í 

Kelvin við útkast á 9 m langri 

loftrás. 

  Hitastig í loftrás eftir blöndun í 

Celsíus við útkast á 9 m langri 

loftrás. 

 

Í þessu dæmi hér að ofan má sjá að blöndun á hitastigi lofts vegna varmsveimis frá inniverum 

og hitastigs inntaks í loftrás eru ekki miklar við uppgefnar forsendur.  
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Útreykningar fyrir rúmmálsmagn og rúmálshraða loftrásarinnar. 

 

Notast er við hitastig lofts út sem hitastig lofts í loftrás -2.0°C þegar vindhraði er 4m/s. Aðrar 

forsendur hér að neðana. 

 

Forsendur til útreikninga: 

Lagstreymi í rásinni. 

Mánuður: janúar. 

Enginn þakkantur. 

Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás.  

Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki). 

Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni. 

Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.). 

Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni. 

Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni. 

Ekki er gert ráð fyrir geislun. 

 

 

 

  Hitastig í Kelvin (-2°C). 

  Valinn vindhraði. 

  Rúmþyngd -2°C lofts. 

 

 Kvikseigja 

loftsins við -

2°C. 
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Streymi og hraði í loftrás. 

Vindþrýstingur á flatareiningu. 

Formstuðlar fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4.  

Vindur verkar á D, vindur blæs hornrétt á veggi hússins. 

 Lengd á skammhlið hússins.  

 Hæð frá jörðu upp í mæni þaksins.  

 
Grunnþrýstingur 

 
Mynd 8.5 

 

 

 

Formstuðull 

(þrýstingur). 

 
Formstuðull (sog). 

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1 m
2
). 

Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna þess að það gefur minni þrýsting.  

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

 

 Þrýstifall yfir loftrásina 

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna 8.1. Út frá þessari 

jöfnu má finna streymi í loftrás. 

 

 

 

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar. 

 Lengd loftrásar. 

 

 Hæð loftrásar. 

 

Breidd loftrásar. 

 

Þverskurðarflatar-

mál á rás. 
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Mynd 8.1 [12] 

 
Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1). 

 

 

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreymi jafna 8.3. 

Ákvarða þarf stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar. 

 

Lengd á 

loftunarröri. 

 
Mynd 8.6 [12] 

 

Innra þvermál á 

loftunarröri 

(d=40). 

 

Þverskurðarflatar-

mál rörs. 

 
Þrýstitapstuðull fyrir rör með plastraufum. [12] 

 

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2). 

 

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3). 
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Ákvarða fjölda röra. 

  Krafa byggingarreglugerðar um loftun. 

  Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta. 

 

 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa. 

 Fjöldi röra inn.  

 

Fjöldi röra út.  

  Þverskurðarflatarmál 2 stk. inn. 

  Þverskurðarflatarmál 2 stk. út. 

  Samanlagt þverskurðarflatarmál allra röra í 

sperrubili. 

 

 
Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið 

uppfyllt. 

   

 

Þrýstingur í rás og rörum. 

  
Loftrás er uppbyggð sem rör (loft inn) + loftrás 

(loft í loftrás) + rör (loft út). 

 

 
Loft fer inn (iðustreymi). 

  Loft sem ferðast frá inn til út (lagstreymi). 

 

 Loft fer út (iðustreymi). 
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Reiknað streymismagn í loftrásinni. 

 

Þrýstifall í rörum og rás. 

 

 
Þrýstifall við 2 stk. loftrör inn. 

 

 
Þrýstifall í loftrásinni. 

 

 
Þrýstifall við 2 stk. loftrör út. 

 

 Reiknað þrýstifall yfir loftrásina. 

 

 Samanlögð þrýstiföll á rörum og 

loftrás. 

 

 
Þrýstitaps útreikningar standast. 
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Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás. 

  
Streymishraði í loftrásinni. 

  Eðlisseigja lofts. (0°C). 

 

 Ummál loftrásar. 

  Hydraulic þvermál loftrásar. 

 

 Reynoldstalan fyrir loftrásar. 

  Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 

gildir fyrir þessa tegund streymis. 

 

 

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri. 

 

 Streymishraði í 1 stk. 40 mm loftunarröri. 

 

 Eðlisseigja lofts (0°C). 

 

 Ummál 1 stk. loftunarrörs. 

 

 Hydraulic þvermál 1 stk. loftunarrör. 

 

 Reynoldstalan fyrir 1 stk. loftunarrör. 

 

 Iðustreymi í 1 stk. 0 loftunarröri og jafna 8.3 

gildir fyrir þessa tegund streymis. 
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8.5.2 Streymismagn og -hraði loftrásar 

Hér að ofan var reiknað streymismagn og -hraði þegar vindhraði er 4 m/s og hæð loftrásar var 

25 mm. Með því að endurtaka sömu útreikninga með breytilegum vindhraða og hæð loftrásar 

er hægt að fá streymismagn og -hraða í loftrásinni fyrir þau tilfelli. 

Reiknuð tölugildi fyrir vindhraða voru 2, 4, 6 og 8 m/s. Reiknuð tölugildi fyrir hæð á loftrás 

voru 25, 50 og 75 mm. Í töflu 8.1 má sjá niðustöður útreikninga fyrir breytilegan vindhraða og 

breytilega hæð loftrásar. Útreikninga fyrir öll tilfelli má finna í viðauka A. 

 

Tafla 8.1: Niðurstöður útreikninga fyrir loftrás 

Tafla 8.1 sýnir streymismagn og -hraða við mismunandi vindhraða og þrjár hæðir á loftrás. 

Loftstreymið í loftrásinni eykst með auknum vindhraða. Rúmmálstreymi eykst lítillega við 

hækkun loftrásar. Hraði minnkar töluvert við hækkun loftrásar. 

Áhrifum af auknum vindhraða á streymismagn og -hraða með breytilega loftrásarhæð er betur 

lýst í línuritum 8.1 og 8.2  

Hitastig Vindhraði 
Hæð 

loftrásar 

Streymismagn 

í loftrás 

Streymishraði 

í loftrás 

Tegund 

streymis í rás 

Streymihraði 

1.stk röri 

Tegund 

streymis í 

1stk.röri 

°C m/s m m
3
/s m/s Reynoldstala m/s Reynoldstala 

-2 0 25 0 0 0 0 0 

-2 2 25 0,001790 0,14 503 Lag.str 0,71 2142 Lag.str 

-2 4 25 0,003698 0,29 1039 Lag.str 1,47 4425 Iðu.str 

-2 6 25 0,005608 0,44 1576 Lag.str 2,23 6711 Iðu.str 

-2 8 25 0,007518 0,59 2113 Lag.str 2,99 8996 Iðu.str 

                

-2 0 50 0 0 0 0,00 0 

-2 2 50 0,001895 0,07 509 Lag.str 0,75 2267 Lag.str 

-2 4 50 0,003805 0,15 1022 Lag.str 1,51 4554 Iðu.str 

-2 6 50 0,005716 0,22 1535 Lag.str 2,27 6840 Iðu.str 

-2 8 50 0,007626 0,30 2048 Lag.str 3,03 9126 Iðu.str 

                

-2 0 75 0 0 0 0 0 

-2 2 75 0,001906 0,05 490 Lag.str 0,76 2281 Lag.str 

-2 4 75 0,003816 0,10 981 Lag.str 1,52 4567 Iðu.str 

-2 6 75 0,005727 0,15 1472 Lag.str 2,28 6853 Iðu.str 

-2 8 75 0,007637 0,20 1963 Lag.str 3,04 9139 Iðu.str 
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Línurit 8.1 sýnir streymismagn við þrjár mismundandi hæðir á loftrásinni. Bláa línan er fyrir 

25 mm, appelsínugula línan er fyrir 50 mm og gráa línan er fyrir 75 mm.   

 

Línurit 8.1: Streymi í loftrás. 

Línurít 8.1 sýnir hvernig streymið eykst með auknum vindhraða. Streymimagn eykst lítillega 

við að hækka loftrás úr 25 mm í 50 mm en er varla mælanlegt og nánast enginn 

streymismunur er á millli loftrásar sem er 50 mm og 75 mm.  

Línurit 8.2 sýnir streymishraða í loftrásinni.  

 

Línurit 8.2 streymishraði í loftrás 
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Línurit 8.2 sýnir hvernig streymishraðinn eykst með auknum vindhraða. Streymishraðinn 

lækkar hratt við að hækka loftrás úr 25 mm í 50 mm. Minni munur er á streymishraða 50 mm 

og 75 mm hæð á loftrás. 

8.5.3 Útreikningar á getu loftrásar á rakaíbætingu  

Reiknað verður hér að neðan getu loftrásar á rakaíbætingu vegna rofs í rakavarnarlagi inni og  

hversu stórt þvermál má vera á hringlaga rofi á rakavarnarlagi til að rakaþétting eigi sér stað í 

loftrásinni. Loft streymir í gegnum gat vegna hitastiguls Sömu forsendur verða notaðar í 

útreikningum og í kafla 8.5.4 um streymi og streymishraða í loftrás. Notast er við kaldasta 

mánuð ársins, janúar, með meðalhita -2.0°C, hlutfallsraki er 80% og vindhraði út er 4 m/s. 

Innithiti er 22°C og hlutfallsraki 40%. Aðrar forsendur hér að neðan. 

 

Forsendur til útreikninga: 

Lagstreymi í loftrásinni. 

Iðustreymi í 1 stk. loftunrarröri. 

Mánuður: janúar 

Enginn þakkantur. 

Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás.  

Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki). 

Vindvörn á einangrun er órofin og engir loftlekar eru á milli byggingarhluta. 

Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka). 

Ástand er stöðugt í öllu kerfinu. 

Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting. 

Ekki er gert ráð fyrir geislun. 

Vindur verkar hornrétt á flöt (veggur) þar sem loftunar rör eru staðsett. 

(Vindur verkar samsíða legu loftunar röra). 
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Streymismagn úr kafla 8.5.1. 

  Streymishraði úr kafla 8.5.1. 

  Hitastig í Kelvin (-2°C). 

  Valinn vindhraði. 

  Rúmþyngd -2°C lofts. 

 
 

Athuga gm=grömm 

Hitastig og hlutfallsraki inni. 

  Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus. 

 
 

Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin. 

  Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar. 

 
 

Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft. 

 

 

Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% 

hlutfallsraka. 

 

 

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti 

  Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus. 

  Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin. 

  Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar. 

  
Mettunarmörk fyrir -2,0°C heitt loft. 

 

 Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% 

hlutfallsraka. 

   

 



69 

 

  
Fasti  

  Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2 – 4 m. 

 

 

Fyrir þunn rakavarnarlög. 

  Þrýstingsmunur yfir 

byggingarhlutann vegna 

hitastiguls. 

 

 Rakamagn sem loftrásin getur 

tekið áður hlutfallsrakinn verður 

100% í loftrásinni. 

  Loftmagnið sem streymir inn um 

gat á rakavarnarlagi m
3
/s vegna 

hitastiguls. 

 

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max til að fá út 

þvermálsstærð á gati sem leiðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls. 

 

 

  

 

 Við þessa þvermálsstærð á hringlaga gati 

verður rakaþétting í loftrásinni (100% HR). 

 

 
Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins. 

 

 Loftmagnið sem streymir inn 

um gat á rakavarnarlagi vegna 

hitastiguls. 
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 Rakamagn sem bætist í 

loftrásina á hverri sekúndu 

gegnun tilgreint gat vegna 

hitastiguls. 

 

 Við 100% verður rakaþétting. 

 

Niðurstaða 

 

 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina. 

 

 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlaga gati 

sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 

hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 

forsendur. 

 

 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall af 

flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina. 

 

 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 

hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 

uppgefnar forsendur hér að ofan. 

 

8.5.4 Geta loftrásar á rakaíbætingu við breytilegan vindhraða og hæð loftrásar. 

Hér að ofan var reiknað hvað loftrásin þolir mikla rakaíbætingu frá inniverum þegar vindhraði 

var 4 m/s, hæð loftrásar var 25 mm og hitasig í loftrás var -2°C. Með því að endurtaka sömu 

útreikninga með breytilegum vindhraða og hæð loftrásar er hægt að sjá hvað mikla 

rakaíbætingu loftrásin þolir áður en rakaþétting á sér stað. Reiknað tölugildi fyrir vindhraða er 

2, 4, 6 og 8 m/s. Reiknað tölugildi fyrir hæð á loftrás er 25, 50 og 75 mm. 

Í töflu 8.2 má sjá niðustöður útreikninga hvað loftrásin þolir mikla rakaíbætingu áður en  

rakaþétting (100% HR) á sér stað. Útreikninga fyrir alla mánuðu má finna í viðauka B 
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Vindhraði 
Hæð 

loftrásar 
Streymismagn Streymishraði 

Rakastreymi 

í loftrásina 

Þvermál á 

hringlaga gati  

Þverskurðar-

flatarmál á gati 

Hámarks rof á 

rakavarnarlagi. 

m/s m m3/s m/s g/s mm mm2 % 

0 25 0 0 0 - - - 

2 25 0,001790 0,14 0,001482 13,1 135.8 99,9733 

4 25 0,003698 0,29 0,003062 18,9 280,6 99,9444 

6 25 0,005608 0,44 0,004643 23,3 425,7 99,9163 

8 25 0,007518 0,59 0,006225 26,9 570,4 99,8875 

                

0 50 0 0 0 - - - 

2 50 0,001895 0,07 0,001569 13,5 143,8 99,9717 

4 50 0,003805 0,15 0,003151 19,2 288,7 99,9433 

6 50 0,005716 0,22 0,004732 23,5 433,7 99,9149 

8 50 0,007626 0,30 0,006314 27,1 578,6 99,8858 

                

0 75 0 0 0 - - - 

2 75 0,001906 0,05 0,001578 13,6 144,6 99,9717 

4 75 0,003816 0,10 0,00316 19,2 289,5 99,9427 

6 75 0,005727 0,15 0,004734 23,5 434,5 99,9141 

8 75 0,007637 0,20 0,006323 27,2 579,4 99,8850 

Tafla 8.2: Geta loftrásar á rakaíbætingu með auknum vindhrað með breytilegri loftrásarhæð. 

Tafla 8.2 sýnir getu loftrásarinnar á rakaíbætingu frá inniverum eftir mismunandi vindhraða, 

þremur hæðum á loftrás og hlutfalls milli þverskurðarflatarmáls hringlaga gats og flatarmál 

rakavarnarlagsins í prósentum.  

Geta loftrásar á rakaíbætingu frá inniverum með auknum vindhraða og breytilegri 

loftrásarhæð er betur lýst í línuritum 8.3 og 8.4. 
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Línurit 8.3: Geta loftrásar á rakaíbætingu með auknum vindhraða og breytilegri loftrásarhæð 

Línurit 8.3 sýnir hvernig geta loftrásarinnar á rakaíbætingu eykst með auknum vindhraða. 

Geta loftrásarinnar á rakaíbætingu eykst nánast ekkert við að hækka hæð loftrásarinnar úr 25 

mm í 50 mm og nánast enginn munur er á 50 mm og 75 mm hæð loftrásar. 

Til að átta sig á hvað rof í rakavarnarlagi má vera mikið/lítið svo ekki verði rakaþétting í 

loftrásinni við uppgefnar forsendur er notað þvermál á hringlaga gati. Sjá á línuriti 8.4. 

 

Línurit 8.4: Mesta þvermál á gati á rakavarnalagi 

Línurit 8.4 sýnir þvermálstærð á hringlaga gati og vindhraða. Eftir því sem vindhraði eykst 

getur þvermál á hringlaga rofi verið stærra áður en rakaþétting á sér stað í loftrásinni. 
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8.5.5 Rakaíbætingu loftrásar við breytilegar aðstæður 

Hér að ofan var skoðað þegar hitastig var -2°C í loftrásinni fyrir kaldasta mánuð ársins janúar. 

Þetta eru verstu skilyrði fyrir loftrásina hvað varðar hættu á rakaþéttingu, þ.e.a.s þegar það er  

heitt og rakt inni en kalt og rakt úti.  

Í kafla 7.12 er talað um skaðvalda timburs vegna raka. Til að koma í veg fyrir að 

fúgusveppur/mygla geti myndast í timbri er ráðlagt að timburraki fari ekki mikið yfir 20%. 

Samkvæmt kafla 7.3 um formbreytingar timburs og mynd 7.4 er áætlað að timburraki sé 20% 

í 85% hlutfallsraka. Frá janúar til desember er breytilegt hitastig úti og hlutfallsraki úti og þarf 

að taka tillit til þess ef skoða á getu loftrásar á rakaíbætingu. 

8.5.6 Reikningar fyrir rakaíbætingu loftrásar við breytilegar aðstæður 

Hér að neðan verður reiknuð geta loftrásar á rakaíbætingu við breytilegan hita og rakastig. Til 

að timburraki fari ekki yfir 20% má hlutfallsrakinn í loftrásinni ekki vera yfir 85% til lengri 

tíma. Tímabilið er frá janúar til desember. Notað verður hitastig og hlutfallsraki úr töflu 7.1 í 

kafla 7.7. Ákvörðun service class. Útiloft verður tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það 

raka. Reiknað verður fyrir vindhraða 4 m/s sem gefur streymismagn 0,003698 kg/m
3
 og 

streymishraða 0,29 m/s. Þessar tölur eru fengnar úr kafla 8.5.7 Útreikningar á þol loftrásar á 

rakaíbætingu. Rúmþyngd lofts verður fest í 1.3 kg/m
3
 (0°C) fyrir öll hitastig útilofts. Hæð 

loftrásar verður 25 mm. Útreikninga fyrir aðra mánuði má finna í viðauka C.  

Forsendur til útreikninga 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka. 

Lagstreymi í loftrásinni. 

Iðustreymi í 1 stk. loftunrarröri. 

Mánuður: júlí. 

Enginn þakkantur. 

Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás.  

Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki). 

Vindvörn á einangrun er órofin og engir loftlekar eru á milli byggingarhluta. 

Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka). 

Ástand er stöðugt í öllu kerfinu. 

Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting. 

Ekki er gert ráð fyrir geislun. 

Vindur verkar hornrétt á flöt (veggur) þar sem loftunar rör eru staðsett. 

(Vindur verkar samsíða legu loftunar röra). 
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  Lengd loftrásar. 

  Hæð loftrásar. 

  Breidd loftrásar. 

  Flatarmál loftrásar.  

  Rúmmál rýmis í byggingu. 

 
Valinn vindhraði. 

 
Mynd 8.1 

 Uppgefið streymi 

úr töflu 8.2 

 Lofthraði í 

loftrásinni. 

 

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti 

  Meðal hitastig loftrásar fyrir júlí í 

Celsíus. 

 

 Meðal hitastig loftrásar fyrir júlí í 

Kelvin. 

  Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í júlí. 

  Meðal hlutfallsraki úti í júlí. 

  Mettunarmörk fyrir 10,8°C loft. 

 

 Rakamagn í 10,8°C heitu lofti við 82% 

hlutfallsraka. 

 

Hitastig og hlutfallsraki inni 

Útiloft í janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka. 

  Rakamagn í 10,8°C heitu lofti við 81% 

hlutfallsraka. 

  Rakaíbæting frá fjögurra manna 

fjölskyldu á klst (kg/klst). 

  Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst). 

  
Rakamagn í lofti inni. 

  Meðal hitastig inni fyrir júlí í Celsíus. 
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  Meðal hitastig inni fyrir júlí í Kelvin. 

  
Mettunarmörk fyrir 22°C loft. 

  Meðal hlutfallsraki inni í júlí. 

  Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás. 

  Fasti. 

  Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2–4 m. 

  Fyrir þunn rakavarnarlög.  

 

 Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 

vegna hitastiguls. 

 

 Rakamagn sem 

loftrásin getur tekið 

áður hlutfallsrakinn 

verður 100% í 

loftrásinni. 

 

 

 Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m
3
/s vegna hitastigulls. 

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út þvermálsstærð 

á gati sem leiðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls. 
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 Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati 

verður rakaþétting í loftrásinni (100% 

HR). 
  Þverskurðarflatarmál hringlaga 

gatsins. 

 

 Loftmagnið sem streymir inn 

um gat á rakavarnarlagi vegna 

hitastiguls. 

  Rakamagn á sem bætis í 

loftrásina á hverri sekúndu 

gegnun tilgreint vegna 

hitastiguls. 
  

Við 100% verður rakaþétting. 

 

Niðurstaða 

  Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina. 

  Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag gati 

sem má vera á rakavarnarlagi til að halda hlutfallsraka 

undir 100% í loftrásinni við uppgefnar forsendur. 

  Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall af 

flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina. 

 

 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 

hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 

uppgefnar forsendur hér að ofan. 

 

 

Hér að ofan var reiknað hvað loftrásin þolir mikla rakaíbætingu frá inniverum svo að 

hlutfallsraki fari ekki yfir 85% í loftrásinni, til að halda timburaka undir 20%. Útiloft í júlí var 

tekið inn í byggingu og hitað upp í 22°C og bætt í það raka. Með því að endurtaka útreikninga 

með breytilegu hitastigi og hlutfallsraka úti fyrir alla mánuði ársins (tafla 7.1) má sjá hvað 

loftrás þolir mikla rakaíbætingu fyrir hvern mánuð. 

Í töflu 8.3 má sjá niðustöður útreikninga hvað loftrásin þolir mikla rakaíbætingu áður en 

hlutfallsraki verður 85% í loftrásinni. 
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Vindur 

4m/s 

Streymi 

0,003698 m
3
/s 

Streymishraði 0,29 m/s 

    

Mánuður 

Hitastig 

úti 

HR 

úti 
Hitastig inni HR inni 

Rakastreymi 

í loftrásina 

Þvermál á 

hringlaga 

gati  

Þverskurðar-

flatarmál á 

gati 

Hámarks rof á 

rakavarnarlagi 

°C % °C % g/s mm mm
2
 % 

Janúar -0,5 81 22 30 0,000691 10,5 86,6 99,9829 

Febrúar 0,3 81 22 32 0,000732 10,7 89,9 99,9822 

Mars 1 81 22 33 0,000768 10,9 93,3 99,9815 

Apríl 3,3 82 22 37 0,000673 9,9 76,9 99,9848 

Maí 6,5 77 22 41 0,002222 18,0 254,4 99,9496 

Júní 9,2 78 22 47 0,002314 18,0 265,9 99,9473 

Júlí 10,8 82 22 53 0,001098 12,0 113,1 99,9776 

Ágúst 10,5 82 22 52 0,001077 12,0 113,1 99,9776 

September 8 82 22 46 0,000919 11,2 98,5 99,9805 

Október 4,9 82 22 39 0,00075 10,3 83,3 99,9835 

Nóvember 1,6 83 22 34 0,00040 7,8 47,8 99,9905 

Desember -0,1 82 22 31 0,000539 7,7 46,6 99,9908 

Tafla 8.3: Geta loftrásar á rakaíbætingu með breytilegum útihita og hlutfallsraka. 

Tafla 8.3 sýnir getu loftrásar á rakaíbætinug við breytilegt hitastig og hlutfallsraka úti, mesta 

mögulega stærð á hringlaga gati sem má vera á rakavarnarlagi og í % hversu rakavarnarlag 

þarf að vera órofið svo að hlutfallsraki fari ekki yfir 85% í loftrásinni.  

Þessu er betur lýst í línuriti 8.5. 

 

Línurit 8.5: Rof á rakavarnalig eftir mánuðum 
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Línurit 8.5 sýnir mestu mögulegu þvermálsstærð á gati í rakavarnarlagi eftir mánuðum, til að 

hlutfallsraki í loftrásinni fari ekki yfir 85% þarf að halda viðarraka undir 20% með það í huga 

að koma í veg fyrir sveppa og myglumyndun í timbri í loftrás. 

 Samantekt úr kafla 8 8.6

Vindhraði er megin orsök fyrir lofthreyfingu í loftrás. Rúmmálsstreymi og rúmmálshraði 

eykst með auknum vindhraða. Ekki er mikill munur er á rúmmálsstreymi við breytingu á hæð 

á loftrásar en töluverður munur verður á streymishraða við að hækka hæð á loftrás. Geta 

loftrásar til rakaíbætingar eykst með auknum vindhraða. Geta loftrásar á rakaíbætingu eykst 

lítið sem ekkert með hækkun á hæð hennar. Hitastig, hlutfallsraki, inni og úti, hefur mikið að 

segja um hvað loftrás þolir mikla rakaíbætingu.  

 Útreikningar hér að ofan eru háðir mörgum forsendum, t.d. er vindur ekki alltaf hornéttur á 

flöt (vegg) þar sem loftunarrör eru staðsett, sem myndi gefa minni streymismagn og 

streymishraða í loftrás. Ekki er gert ráð fyrir háum timburraka í loftrás sem þarf að lofta út, 

sem getur verið töluverður og að vatnsvörn þaksins leki ekki. Reikningar sem voru 

framkvæmdir hér fyrir ofan sýna hversu mikilvægt að rakavarnalagið sé órofið við uppgefnar 

forsendur og lítið svigrúm er fyrir loftrásina að taka við raka frá inniverum ef rof verður á 

rakavarnarlagi.  

Streymistöp verða aðalega í inntaks og útkast loftunarrörum samanborið við streymistap í 

loftrás. Lagstreymi er í loftrás og iðustreymi í loftunarrörum að öllu jöfnu.  
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9. Furuklæðning 

 

Mynd 9.1: Furuklæðning 

 

Klætt er með 25x150 mm óhefluðum furuborðum yfir timpursperrur sem er undirlag fyrir 

þakpappann. Þar sem klæðningin er ekki partur af aðalburðarvirki þaksins þarf ekki 

sérstaklega að skoða rakainnihald viðarins með tilliti til svignunar og formbreytingu. 

Hinsvegar þarf að hafa í huga að sömu reglur gilda um rakainnihald timburs sem var farið yfir 

í kafla 7.12 með tilliti til fúgusvepps og mygluhættu. Talin er góð og gild regla að halda 

viðarraka undir 20%.  

Þar sem hlutfallsraki er nokkuð hár að jafnaði í loftrásinni og þar sem hún þolir ekki mikla 

rakaíbætingu, er ráðlagt að reyna halda viðarraka í furuborðum sem lægstum á byggingarstigi. 

Samkvæmt töflu 7.1 er jafnvægisviðarraki á bilinu 16-18% við hlutfallsrakann 80%. Furuborð 

geta haldið allt að 30% viðarraka og kæmi það í hlutverk loftrásar að losa þennan umfram 

raka út þangað til að jafnvægisviðarraki næst. Þar sem streymismagn og streymishraði er ekki 

mikill í loftrásinni að viðbættu lágu hitastigi og háum hlutfallsraka allt árið um kring, verður 

þornun á furuborðum hæg. Þetta getur leitt til þess að fúgusveppur og mygla getur byrjað að 

myndast í furuborðum.  

Þegar gengið hefur verið frá þakpappa og vatnsvörn (bárujárn) þaksins er ráðlagt að mæla 

viðarraka í furuklæðningu áður en einangrað er á milli sperra og rakavarnalag sett upp. Ef 

viðaraki mælist yfir 20% er ráðlagt að gefa viðnum tíma til að þorna þangað til að viðaraki 

mælist 20%. Varlega skal farið í að þurrka timbur (sjá nánar í kafla 7.10.1 Þurrkun á timbri). 
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10.  Þakpappi 

 

Mynd 10.1: Þakpappi 

Þakpappi er settur á borðaklæðningu sem rakavörn fyrir þakið. Gegnum tíðina hefur tíðkast að 

nota asfaltríkan tjöruppa sem hefur háa rakamótstöðu, sem gerir það að verkum að 

furuklæðning er varin fyrir rakaáhrifum úti. Þetta getur verið slæmt ef viðaraki er hár í 

furklæðningu eftir uppsetningu. Þar sem þakpappi hefur háa rakamótstöðu verður útþornun á 

klæðningu eingöngu inn í loftrásina á þakinu og rakalosun verður hæg og tekur langan tíma.  

Ef frágangur á þakpappa er ábótavanur og vatn hefur greiða leið innundir þakpappa er erfitt að 

fyrir vatnið að þorna, sem getur leitt til fúga og myglu í timbri. Við uppsetningu og frágang 

þakpappa þarf að vanda til verka. Varast skal að klæða þakpappa á furuklæðningu með 

viðarraka yfir 20%. 
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11.  Lektur/grind 

 

Mynd 11.1: Lektur 

Þegar klæðning (vatnsvörn t.d bárujárn) er sett á þak hefur verið allur gangur á því hvort 

klæðning sé sett á lektur eða beint á þakpappann. Fyrir þetta þak er klæðningin sett á 

lektur/milligrind. Trélistar eru lagðir samsíða sperrum og skrúfaðir gegnum borðaklæðningu 

og í sperru, trélistar settir hornrétt á trélista sem liggja samsíða sperrum. Bil milli trélista sem 

liggja hornrétt á sperrur er háð vali á klæðningarefni hvað varðar skrúfuhald og burðargetu 

klæðningarefnis. Klæðning þarf að geta haldið snjóálagi sem verkar á þakið án þess að svigna 

mikið. Ekki er tekið sérstaklega á svignun fyrir klæðningarefni í byggingarreglugerð.  

Kostir þess að setja þakklæðningu á lektur eru töluverðir. Áhrif frá geislun verður töluvert 

minni og á það sérstaklega við þegar kalt er og lítill vindur úti. Bárujárn og aðrir málmar hafa 

góða varmaleiðni (hátt λ-gildi) og getur geislun frá himni kælt þakflötinn um nokkrar gráður 

og getur sú kæling kælt niður loftið í loftrásinni sem leiðir til rakaþéttingar í loftrásinni.  

Þegar þakklæðning er sett beint á þakpappann er óumflýjanlegt að negling á þakklæðningu 

(sérstaklega á bárujárni) gangi í gegnum borðaklæðningu inn í loftrás. Þar sem járn og aðrir 

málmar hefa góða varmaleiðni verður hitastig á nöglum það sama og á þakklæðningu. Þetta 

getur verið slæmt þegar kalt er og lítill vindur úti og áhrif geislunar til himins mikil. Þegar 

loftið sem streymir inn í loftrásina er orðið heitara en yfirborðshitastig naglana getur orðið 

rakaþétting á nöglunum.  

Með því að lyfta klæðningu frá þakapappa er búið að minnka áhrif geislunar töluvert. Þurrt 

hreyfingarlaust loft hefur varmaleiðnitölu við 0°C 0.024W/m K [6].  
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Niðurstöður umræður og túlkun 

Spurningunni sem er varpað á forsíðu verekfnisins Létt Timburþak með þunnum loftrásum    

góð uppbygging á þaki? Raunhæfur möguleiki?   

Uppbyggingin sem slík er góð og gild og ágætis útfærsla á þaki. Þak með þessa uppbyggingu 

getur spannað nokkuð stórt haf eða um 10 metra án þess að þurfa unirstöðukraft frá gólffleti. 

Timbursperra sem er 245x45 C18 (T1) getur haft spennuvídd uppá 5 metra (fer eftir halla og 

bil milli sperra) og uppfyllt kröfu byggignarreglugerðar um svignun. Rakavarnalag hitamegin 

á að loftþétta þakið svo að rakt loft eigi ekki greiða leið í gegnum þversnið þaksins með 

rakastreymi og rakasveimi með hættu á rakaþéttingu vegna hitafalls. Þakið uppfyllir kröfur 

byggingarreglugerðar hvað varða kólnunartölu og einangrunarefni milli sperra. Einangrunin 

þolir vel rakaáhrifin sem er til staðar í þakinu án þess að missa einangrunargildi sitt, en missir 

hratt einangrunargildi sitt ef hún verður fyrir beinum rakaáhrifum.  

Hinsvegar fara koma veikleikar fram í hönnun þaksins þegar komið er að loftrásinni. Þar sem 

hitastig er frekar lágt á hér á landi og hlutfallsraki að jafnaði yfir 80% er lítið svigrúm fyrir 

rakaíbætingu í loftrás frá inniverum ef rof er til staðar á rakavarnarlagi án þess að það verði 

rakaþétting í loftrásinni. Timbrið í þakinu þá sérstaklega borðaklæðningin er ávallt undir 

miklu rakaálagi sem getur leitt til fúgu og myglusvepp í timbri. Þakpappi er mjög rakaþéttur 

og hleypir nánast engum raka í gegnum sig sem gerir það að að verkum að það verður 

hlutverk loftrásarinnar að þurka timbrið sem getur verið seinlegt. Loftrásin fyrir þakið er góð 

og gild hönnun þar sem streymið í loftrásinni verður til vegna vindhraða úti og er hægt að 

segja það með góðri samvisku að hann skortir ekki hér á landi en loftrásin hefur sín takmörk 

þegar kemur að rakalosun byggingarefna. Loftrásin er ekki nema 25 mm á hæð og má lítið út 

af bera svo að hún lokist, svona loftrás getur lokast ef einangrunarullinn gengur upp í 

loftrásina eða vindvörn losnar af einangrun og býr til streymis tregðu í loftrás.  

Reiknuð var loftrás með mismunandi hæð 25, 50 og 75 mm. Varla var mælanlegur munur á 

streymismagni milli mismunandi hæða á loftrás, hinsvegar var tölvuverður munur á 

streymishraða í loftrásinni. Að stækka loftrás úr 25 mm í 50 mm með það í huga að koma í 

veg fyrir að hún lokist af ofangreindum ástæðum þyrfti að skoða betur vegna þess hversu 

streymishraðinn lækkar mikið. Gott er að hafa í huga við skoðum á útreikningum í þessu 

verkefni að mörgum forsendum er sleppt, en engum sem eru það áhrifamiklar að það yrði 

stórbreyting á streymismagni,streymishrað og getu loftrásar til rakaíbætingar.  
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En allir þeir ókostir sem voru taldir hér upp að ofan má koma í veg fyrir ef hugað er að því að 

passa að viðaraki sé ekki hár yfir og eftir byggingartíma og rakavarnalagið sé vel frá gengið. 

Klæðning (bárujárn) og rakavarnalag verður að vera í lagi. Erfitt er að koma orðum um hvað 

rakavarnalagið inni er mikilvægt en hægt er að segja að 0.2 mm (þykt á rakavarnarlagi) skilji 

að hvort uppbygging fyrir svona þak gangi upp eða ekki. Til að taka þetta saman þá þarf að 

byggja svona þak þétt og þurrt til að það gangi upp með viðurkenndum frágangi á 

rakavarnarlögum. Mikilvæg er jafnfamt að sannreyna að rakavörnin sé fullnægjandi með 

loftþéttleikamælingum en skv. úttekt á loftþéttleikamælingum má efast um að svo hafi verið í 

gegnum tíðina. 

Einnig er varpað þeirri spurningu fram á forsíðu verkefnisins hvort að þetta sé raunhæfur 

möguleiki. Þegar spurt er um hvort þetta er raunhæfur möguleiki er meint með því hvort sé 

hægt að byggja svona þak. Hérna kemur í hlutverk iðnaðarmannsins að byggja þakið. 

Iðnaðaramaðurinn býr við sömu veðurskilyrði og hönnuðurinn hér á landi. Segja má að 

uppbygging á svona þaki sé viðkvæm fyrir mistökum iðnaðarmansins. Iðnaðarmaðurinn þarf 

að sjá til þess að rakavarnalag inni sé nánanst 100% þétt og timburaki sé ekki of hár yfir 

byggingartímabilið og þaklæðning sé nánast 100% vatnsheld og allir naglar vatnsþéttir í 

þaklæðningu og þakpappi nánast 100% rakaheldur. Það eitt og sér er verðugt verkefni, og enn 

verðugra verður það að reyna passa uppá alla þessa hluti á landi sem rignir mikið, hlutfallsraki 

er hár allt árið um kring og hitastig lágt að jafnaði. Undiritaður hefur starfað sem 

iðnaðarmaður í 15 ár og hefur ágætis reynslu af þekkingu iðnaðarmanna á hegðun 

byggingarefna eða mikilvægi þess að ganga vandlega frá byggingarefnum og verja þau frá 

vatni yfir byggingartímann. Undirritaður ætlar ekki að ákveða hvort eða hvað iðnaðarmaður 

getur eða getur ekki gert en það hlýtur að hjálpa til ef forskrift hönnuða ásamt reglugerðum og 

leiðbeiningum yfirvalda séu skýrar. Menntun iðnaðarmanna má eflaust líka skerpa, í þeim 

skylningi að þeir fá betri fræðslu á rakainnihaldi byggingarefna, hvaða hæfni þau hafa til að 

vera í háum hlutfallsraka yfir líftíma byggingar.  

Mikilvægt er að halda áfram að þróa þök og leita nýrra lausna. Agnar Snædahl kemur með 

góða útfærslu á léttu timburþaki í MSc verkefni sínu Rakabúskapur byggingarhluta II en sú 

hönnun snýst um í grófum dráttum um það að einangra uppí allt sperrubilið, hafa vatnsheldan 

og gufuopin - vatnsvarnarlag, lekta þakið upp og þá fer loftun á þakinu fram þar.  

Þetta er í raun sama útfærsla og er höfð í timbur útveggjum sem hefur reynst vel hér á landi 

eina breytingin er að staðinn fyrir vindpappan ersett gufuopið vatnsvarnarlag. 
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Breyting sem væri áhugavert að skoða er að einangra þakið utanfrá/viðsnúið þak. Þá er 

sperrur klæddar með krossvið eða furklæðningu, rakavarnalag kemur ofaná klæðningu og 

einanagrun ofaná rakavarnarlag, einhverskonar vatnsvörn er sett á einangrunina, þakið lektað 

upp og þar færi öndunin fram. Hér er allt timburvirkið komið hitameginn við einangrunina og 

rakavandamál úr sögunni hvað varðar timburaka. 

Samantekt 

Farið hefur verið í gegnum  þversnið fyrir létt timburþak með þunnum loftrásum. Hvert 

byggingarefnislag skoðað fyrir sig. Markmið verkefnisins var að reyna skýra frá því hvernig 

svona þök eru uppbygð og hvernig rakaálag virkar á byggingarefnin. Svona útfærsla á þaki er 

getur verið góð lausn, en getur snögglega breyst til hins verra ef byggingarefnin í þakinu 

verða fyrir rakálagi fyrir og eftir uppbyggingu. Byggjum þétt og þurrt, og þá verður þetta allt 

saman í fínu lagi. 
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Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 25mm ≔Δp32 1

Vindhraði 2m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 2 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 2.6 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 3.4 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 3.4 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 25 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 12750 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)
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Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91
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Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.00179 ――
m3

s

=sol 0.00179 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.00179 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

1.483 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.414 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

1.483 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 3.38 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 3.38 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.14 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.07 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

47.7 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
503 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

0.71 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
2142 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 0 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.00179 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.14 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 25mm ≔Δp32 1

Vindhraði 4m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 4 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 10.4 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 13.5 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 13.5 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 25 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 12750 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.003698 ――
m3

s

=sol 0.003698 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.003698 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

6.333 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.854 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

6.333 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 13.52 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 13.52 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.29 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.07 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

47.7 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
1039 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

1.47 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
4425 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.29 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 25mm ≔Δp32 1

Vindhraði 6m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 6 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 23.4 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 30.4 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 30.4 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 25 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 12750 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.005608 ――
m3

s

=sol 0.005608 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.005608 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

14.562 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

1.296 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

14.562 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 30.42 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 30.42 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.44 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.07 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

47.7 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
1576 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

2.23 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
6711 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.005608 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.44 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 25mm ≔Δp32 1

Vindhraði 8m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 8 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 41.6 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 54.1 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 54.1 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 25 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 12750 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.007518 ――
m3

s

=sol 0.007518 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.007518 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

26.171 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

1.737 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

26.171 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 54.08 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 54.08 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.59 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.07 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

47.7 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
2113 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

2.99 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
8996 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.007518 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.59 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 50mm ≔Δp32 1

Vindhraði 2m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun til himins.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 2 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 2.6 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 3.4 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 3.4 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 50 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 25500 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.001895 ――
m3

s

=sol 0.001895 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.001895 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

1.663 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.055 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

1.663 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 3.38 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 3.38 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.07 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.12 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

91.1 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
509 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

0.75 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
2267 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 0 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.001895 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.074 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 50mm ≔Δp32 1

Vindhraði 4m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 4 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 10.4 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 13.5 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 13.5 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 50 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 25500 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.003805 ――
m3

s

=sol 0.003805 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.003805 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

6.705 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.11 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

6.705 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 13.52 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 13.52 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.15 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.12 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

91.1 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
1022 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

1.51 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
4554 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.003805 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.149 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 50mm ≔Δp32 1

Vindhraði 6m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 6 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 23.4 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 30.4 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 30.4 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 50 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 25500 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.005716 ――
m3

s

=sol 0.005716 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.005716 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

15.127 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.165 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

15.127 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 30.42 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 30.42 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.22 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.12 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

91.1 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
1535 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

2.27 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
6840 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.005716 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.224 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 50mm ≔Δp32 1

Vindhraði 8m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 8 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 41.6 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 54.1 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 54.1 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 50 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 25500 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.007626 ――
m3

s

=sol 0.007626 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.007626 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

26.93 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.22 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

26.93 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 54.08 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 54.08 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.3 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.12 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

91.1 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
2048 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

3.03 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
9126 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.007626 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.299 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 75mm ≔Δp32 1

Vindhraði 2m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 2 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 2.6 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 3.4 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 3.4 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 75 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 38250 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.001906 ――
m3

s

=sol 0.001906 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.001906 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

1.682 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.016 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

1.682 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 3.38 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 3.38 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.05 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.17 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

130.8 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
490 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

0.76 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
2281 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 0 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.001906 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.05 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 75mm ≔Δp32 1

Vindhraði 4m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 4 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 10.4 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 13.5 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 13.5 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 75 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 38250 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.003816 ――
m3

s

=sol 0.003816 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.003816 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

6.744 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.033 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

6.744 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 13.52 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 13.52 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.1 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.17 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

130.8 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
981 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

1.52 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
4567 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.003816 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.1 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki A

Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 75mm ≔Δp32 1

Vindhraði 6m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 6 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 23.4 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 30.4 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



Viðauki A≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 30.4 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 75 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 38250 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Viðauki A

Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Viðauki A

Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.005727 ――
m3

s

=sol 0.005727 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.005727 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

15.185 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.049 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

15.185 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 30.42 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 30.42 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Viðauki A

Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.15 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.17 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

130.8 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
1472 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

2.28 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
6853 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.005727 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.15 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Streymismagn og streymishraði
Hæð loftrásar 75mm ≔Δp32 1

Vindhraði 8m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 8 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

≔ηloft =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+17 ⋅0.049 ―――
TK.loftrás

⋅273 K

⎞
⎟
⎠

10-6 N ――
s

m2
⎛⎝ ⋅17.049 10-6⎞⎠ ⋅N ――

s

m2
Kvikseigja loftsins við -2°C

Streymi og hraði í loftrás:

Vindþrýsingur á flatareiningu
Formstuðla fyrir veggi í Eurocode 1 EN 1991-1-4
Vindur verkar á D, Vindur blæs hornrétt á veggi húsins.

≔d 8 m Lengd á skammhlið húsins.

≔hhús 4.5 m Hæð frá jörðu upp í mæni þaksin.

≔qvindur =⋅⋅―
1
2

ρloft v2 41.6 Pa Grunnþrýstingur

≔Zzone =――
hhús
d

0.563

≔Cpe.10.D 0.8 Formstuðull (Þrýstingur)

≔Cpe.10.E -0.5 Formstuðull (Sog)

Samkvæmt staðli má nota C.pe.1 við lítil svæði (1m2)
Valið er að nota Cpe.10 stuðulinn vegna það gefur minni þrýsting. 

Vindur verkar sem þrýstikraftur áveðursmegin (hlið-D) og sogkraftur hlémegin (hlið-E). 

≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 54.1 Pa Þrýstifall yfir loftrásina



≔Δp =⋅⎛⎝ -Cpe.10.D Cpe.10.E⎞⎠ qvindur 54.1 Pa

Fyrir aflanga loftrás mynd 8.1 gildir fyrir lagstreymi Hagen-poiseuille jafna. (8.1)
Út frá þessari jöfnu má finna streymi í lofrás.

Ákvarða stærð hæð rásar (b) til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrás 9 m Lengd loftrásar.

≔brás 75 mm Hæð lofrásar.

≔drás 510 mm Breidd lofrásar.

≔Arás.þver =⋅brás drás 38250 mm 2 Þverskurðarflatarmala rás.

≔Va.rás ⋅⋅Arás.þver ―――
brás

2

⋅12 ηloft
――
Δp
Lrás

Fyrir aflanga rás með lagstreymi (8.1)

Fyrir sívala rás mynd 8.2 gildir fyrir lagstreymi jafna 8.2 og fyrir iðustreym jafna 8.3

Ákvarða stærð röra til uppfylla kröfur byggingarreglugerðar.

≔Lrör 400 mm Lengd á loftunarröri

≔d40.rör 40 mm Innra þvermál á loftunarröri (d=40)

≔A40.rör =――――
⋅π d40.rör

2

4
1257 mm 2 Þverskurðarflatarmál rörs

Þrýstitapstuðull fyrir rör með 
plastraufum. Fengið úr Húsagerð 
eftir Björn Marteinson

≔ε 4.5

≔Va.rör ⋅⋅A40.rör ―――
d40.rör

2

⋅32 ηloft
――
Δp
Lrör

Fyrir sívala rás með lagstreymi (8.2)

≔Δprör ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
―――
Va

A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Fyrir sívala rás með iðustreymi (8.3)



Ákvarða fjölda röra.

≔Akrafa 1000 mm 2 Krafa byggingarreglugerðar um loftun.

≔Aloftrás =―――
⋅Lrás drás

m2
4.59 Flatarmál loftrásarinnar sem þarf að lofta.

≔Aalls.krafa =⋅Aloftrás Akrafa 4590 mm 2 Þörf á þverskurðarflatarmáli loftunaropa.

=A40.rör 1257 mm 2 Virkt þverskurðar flatarmál á 1 stk röri með plastraufum.
Tækniblað frá Set röraframleiðanda í viðauka.

≔ninn 2 Fjöldi röra inn

≔nút 2 Fjöldi röra út

≔Ainn =⋅A40.rör ninn 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk inn.

≔Aút =⋅A40.rör nút 2513 mm 2 Þverskurðarflatarmál 2stk út.

≔Aalls.rör =+Ainn Aút 5027 mm 2 Samalagt þverskurðarflatarmál allra röra í sperrubili

=>Aalls.rör Aalls.krafa 1 Kröfu byggingarreglugerðar hefur verið uppfyllt.

=―――
Aalls.krafa

Aalls.rör

%91



Þrýstingur í rás og rörum

≔Δpp ++Δp32 Δprás Δp32 Loftrás er uppbygð sem rör(loft inn) + loftrás(loft í loftrás) + rör (loft út)

≔Δp40.inn ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer inn (Iðustreymi)

≔Δprás ⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

Loft sem ferðas frá inn til út (Lagstreymi)

≔Δp40.út ⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

Loft fer út (Iðustreymi)
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≔Va 1 ――
m3

s

＝Δp ++⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Va

Arás.þver

⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Va

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

≔sol =find ⎛⎝Va⎞⎠ 0.007637 ――
m3

s

=sol 0.007637 ――
m3

s

≔Vstreymi =sol 0.007637 ――
m3

s
Reiknað streymismagn í loftrásinni.

Þrýstifall í rörum og rás.

≔Δp40.inn =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――

Vstreymi

⋅ninn A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

27.007 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör inn.

≔Δprás =⋅―――――
⋅⋅12 ηloft Lrás

brás
2

―――
Vstreymi

Arás.þver

0.065 Pa Þrýstifall í loftrásinni.

≔Δp40.út =⋅⋅ε ――
ρloft
2

⎛
⎜
⎝
――――
Vstreymi

⋅nút A40.rör

⎞
⎟
⎠

2

27.007 Pa Þrýstifall við 2stk lofrör út.

=Δp 54.08 Pa Reiknað þrýstifall yfir loftrásina.

≔Δprör.rás.rör =++Δp40.inn Δprás Δp40.út 54.08 Pa Samanlögð þrýstiföll rörum og loftrás.

=――――
Δp

Δprör.rás.rör
1 Þrýstitaps útreikningar standast.



Skoða hvort það sé lagstreymi í loftrás.

≔vrás =―――
Vstreymi

Arás.þver

0.2 ―
m
s

Streymishraði í loftrásinni.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts. (0°C)

≔Uloftrás =+⎛⎝ ⋅brás 2⎞⎠ ⎛⎝ ⋅drás 2⎞⎠ 1.17 m Ummál loftrásar.

≔dH.rás =――――
⋅4 Arás.þver

Uloftrás

130.8 mm Hydraulic þvermál loftrásar.

≔Re.rás =――――
⋅vrás dH.rás

ν
1963 Reynoldstalan fyrir loftrásar.

=<Re.rás 2300 1 Lagstreymi í loftrás og jafna 8.1 gildir fyrir 
þessa tegund streymis.

Skoða hvort það sé iðustreymi í 1 stk loftunarröri.

≔v40.1stk =――――
Vstreymi

⋅ninn A40.rör

3.04 ―
m
s

Streymishraði í 1stk 40mm loftunarröri.

≔ν ⋅13.30 10-6 ――
m2

s
Eðlisseigja lofts (0°C).

≔U =⋅π d40.rör 125.7 mm Ummál 1 stk loftunarrörs.

≔dH.rör =―――
⋅4 A40.rör

U
40 mm Hydraulic þvermál 1 stk loftunarrör.

≔Re.rör =―――――
⋅v40.1stk dH.rör

ν
9139 Reynoldstalan fyrir 1stk loftunarrör.

=>Re.rör 2300 1 Iðustreymi í 1 stk loftunarröri og jafna 8.3 gildir 
fyrir þessa tegund streymis.

Niðurstaða:

=Vstreymi 0.007637 ――
m3

s
Streymismagn í lofrásinni.

=vrás 0.2 ―
m
s

Streymishraði í lofrásinni.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 25mm

Vindhraði 2m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔dgat.max 1 m
≔Agat.max 1 m2

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.001790 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.14 ―
m
s

Streymishraði úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 2 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).



Viðauki B

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.001482 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 13.1 mm

=sol 13.1 mm

≔dgat.max =sol 13.1 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
135.8 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000191 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.001482 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 135.8 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.002959 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99704 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 25mm

Vindhraði 4m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.29 ―
m
s

Streymishraði úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 4 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔dgat.max 1 m



Viðauki B

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.003062 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 18.9 mm

=sol 18.9 mm

≔dgat.max =sol 18.9 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
280.56 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000394 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.003062 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 280.6 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.006112 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99389 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 25mm

Vindhraði 6m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.005608 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.44 ―
m
s

Streymishraði úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 4 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður 
enn rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



Viðauki B

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.004643 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 23.3 mm

=sol 23.3 mm

≔dgat.max =sol 23.3 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
425.47 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000597 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.004643 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 425.5 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.009269 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99073 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 25mm

Vindhraði 8m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.007518 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.59 ―
m
s

Streymishraði úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 8 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður 
enn rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



Viðauki B

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.006225 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 26.9 mm

=sol 26.9 mm

≔dgat.max =sol 26.9 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
570.38 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.0008 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.006225 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 570.4 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.012426 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.98757 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 50mm

Vindhraði 2m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.001895 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.07 ―
m
s

Streymishraði úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 2 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



Viðauki B

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.001569 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 13.5 mm

=sol 13.5 mm

≔dgat.max =sol 13.5 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
143.8 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000202 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.001569 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 143.8 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.003132 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99687 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 50mm

Vindhraði 4m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.003805 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.15 ―
m
s

Streymismagn úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 4 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.003151 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 19.2 mm

=sol 19.2 mm

≔dgat.max =sol 19.2 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
288.7 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000405 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.003151 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 288.7 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.006289 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99371 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 50mm

Vindhraði 6m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.005716 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.22 ―
m
s

Streymismagn úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 6 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.004733 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 23.5 mm

=sol 23.5 mm

≔dgat.max =sol 23.5 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
433.7 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000608 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.004733 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 433.7 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.009448 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99055 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 50mm

Vindhraði 8m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.007626 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.30 ―
m
s

Streymismagn úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 8 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 



≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.006314 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 27.1 mm

=sol 27.1 mm

≔dgat.max =sol 27.1 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
578.6 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000812 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.006314 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 578.6 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.012605 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9874 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 75mm

Vindhraði 2m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.001906 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.05 ―
m
s

Streymismagn úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 2 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



Viðauki B

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.001578 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 13.6 mm

=sol 13.6 mm

≔dgat.max =sol 13.6 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
144.6 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000203 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.001578 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 144.6 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.00315 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99685 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 75mm

Vindhraði 4m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.003816 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.10 ―
m
s

Streymismagn úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 4 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



Viðauki B

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.00316 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 19.2 mm

=sol 19.2 mm

≔dgat.max =sol 19.2 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
289.5 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000406 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.00316 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 289.5 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.006307 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99369 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki B

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 75mm

Vindhraði 6m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.005727 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.15 ―
m
s

Streymismagn úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 6 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



Viðauki B

≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.004742 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 23.5 mm

=sol 23.5 mm

≔dgat.max =sol 23.5 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
434.5 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.00061 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.004742 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Viðauki B

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 434.5 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.009466 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.99053 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Geta loftrásar á rakaíbætingu
Hæð loftrásar 75mm

Vindhraði 8m/s
Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: janúar
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engin loftleki er í rásinni.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun.

≔Δp32 1
≔Δprás 1

≔Va 1 ――
m3

s

≔Vstreymi 0.007637 ――
m3

s
Streymismagn úr viðauka A

≔vrás 0.20 ―
m
s

Streymismagn úr viðauka A

≔TK.loftrás 271 K Hitastig í Kelvin (-2°C)

≔v 8 ―
m
s

Valin vindhraði

≔ρloft 1.3 ――
kg

m3
Rúmþýngd -2°C lofts

Athuga gm=grömm

Hitast og hlutfallsraki inni:
≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔HRinni %40 Meðal hlutfallsraki fyrir inniloft í janúar.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft

≔V22C =⋅Vmett.22C HRinni 7.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 22°C heitu lofti við 40% hlutfallsraka

Hitastig og hlutfallsraki loftrásar/úti
≔TC.loftrás - °2.0 C Valið hitastig fyrir janúar í °Celsíus.

≔TK.loftrás 271 K Valið hitastig fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %80 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar

≔Vmett.0.2C 4.14 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -2.0°C heitt loft.

≔V0.2C =⋅Vmett.0.2C HRloftrás 3.31 ――
gm

m3
Rakamagn í -2,0°C heitu lofti við 80% hlutfallsraka.

≔V0.2C.viðbót =-Vmett.0.2C V0.2C 0.828 ――
gm

m3
Viðbótar rakamagan sem loft getur tekið áður enn 
rakaþétting á sér stað (100%HR).

≔dgat.max 1 m



≔dgat.max 1 m
≔a ⋅3414 Pa ―

K
m

Fasti 

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

3.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -Vmett.0.2C V0.2C⎞⎠ 0.006323 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 27.2 mm

=sol 27.2 mm

≔dgat.max =sol 27.2 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
579.4 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000813 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.006323 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.



Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 579.4 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.012623 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.98738 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánður: Janúar
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunáhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar (samsíða sperrum).
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás - °0.5 C Meðal hitastig loftrásar fyrir janúar í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((-0.5 K)) 272.5 K Meðal hitastig loftrásar fyrir janúar í Kelvin.

≔HRloftrás %81 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í janúar.

≔Vmett.0.5C 4.67 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -0,5°C heitt loft.

≔V0.5C =⋅Vmett.0.5C HRloftrás 3.78 ――
gm

m3
Rakamagn í -0,5°C heitu lofti við 81% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V0.5C =⋅Vmett.0.5C HRloftrás 3.78 ――
gm

m3
Rakamagn í -0,5°C heitu lofti við 81% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V0.5C ――
G
⋅n V

5.919 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir jánúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir janúar í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%30 Meðal hlutfallsraki inni í janúar.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

2.9 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.0.5C HR85 V0.5C⎞⎠ 0.000691 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 85% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 10.5 mm

=sol 10.5 mm

≔dgat.max =sol 10.5 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
86.2 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000117 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.000691 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 86.2 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.001877 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9981 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánður: Febrúar
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar (samsíða sperrum).
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °0.3 C Meðal hitastig loftrásar fyrir febrúar í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((0.3 K)) 273.3 K Meðal hitastig loftrásar fyrir febrúar í Kelvin.

≔HRloftrás %81 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í febrúar.

≔Vmett.0.3C 4.95 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 0,3°C heitt loft.

≔V0.3C =⋅Vmett.0.3C HRloftrás 4.01 ――
gm

m3
Rakamagn í 0,3°C heitu lofti við 81% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V0.3C =⋅Vmett.0.3C HRloftrás 4.01 ――
gm

m3
Rakamagn í 0,3°C heitu lofti við 81% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V0.3C ――
G
⋅n V

6.146 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir febrúar í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir febrúar í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%31.6 Meðal hlutfallsraki inni í febrúar.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

2.8 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.0.3C HR85 V0.3C⎞⎠ 0.000732 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 85% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.

G
ue

ss
 V
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s
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s
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er

≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 10.7 mm

=sol 10.7 mm

≔dgat.max =sol 10.7 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
89.7 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000119 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.000732 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 89.7 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.001954 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.998 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánuður: Mars
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunar áhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar.
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °1.0 C Meðal hitastig loftrásar fyrir mars í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((1.0 K)) 274 K Meðal hitastig loftrásar fyrir mars í Kelvin.

≔HRloftrás %81 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í mars.

≔HRúti %81 Meðal hlutfallsraki úti í mars.

≔Vmett.1.0C 5.19 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 1,0°C heitt loft.

≔V1.0C =⋅Vmett.1.0C HRloftrás 4.2 ――
gm

m3
Rakamagn í 1,0°C heitu lofti við 81% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V1.0C =⋅Vmett.1.0C HRloftrás 4.2 ――
gm

m3
Rakamagn í 1,0°C heitu lofti við 81% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V1.0C ――
G
⋅n V

6.341 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir mars í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir mars í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%32.6 Meðal hlutfallsraki inni í mars.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

2.7 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.1.0C HR85 V1.0C⎞⎠ 0.000768 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 85% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 10.9 mm

=sol 10.9 mm

≔dgat.max =sol 10.9 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
92.8 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000121 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.000768 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 92.8 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.002021 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.998 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánuður: April
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar.
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °3.3 C Meðal hitastig loftrásar fyrir apríl í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((3.3 K)) 276.3 K Meðal hitastig loftrásar fyrir apríl í Kelvin.

≔HRloftrás %82 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í apríl.

≔HRúti %82 Meðal hlutfallsraki úti í apríl.

≔Vmett.3.3C 6.07 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 3,3°C heitt loft.

≔V3.3C =⋅Vmett.3.3C HRloftrás 4.98 ――
gm

m3
Rakamagn í 3.3°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.

Hitastig og hlutfallsraki inni:



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V3.3C =⋅Vmett.3.3C HRúti 4.98 ――
gm

m3
Rakamagn í 3.3°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V3.3C ――
G
⋅n V

7.114 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir april í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir april í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%37 Meðal hlutfallsraki inni í april.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

2.3 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.3.3C HR85 V3.3C⎞⎠ 0.000673 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 85% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 9.9 mm

=sol 9.9 mm

≔dgat.max =sol 9.9 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
77.2 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000095 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.000673 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 77.2 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.001682 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9983 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánður: Maí
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 10 m Lengd loftrásar.
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 5.1 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °6.5 C Meðal hitastig loftrásar fyrir maí í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((6.5 K)) 279.5 K Meðal hitastig loftrásar fyrir maí í Kelvin.

≔HRloftrás %77 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í maí.

≔HRúti %77 Meðal hlutfallsraki úti í maí.

≔Vmett.6.5C 7.51 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 6,5°C heitt loft.

≔V6.5C =⋅Vmett.6.5C HRloftrás 5.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 6.5°C heitu lofti við 77% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V6.5C =⋅Vmett.6.5C HRúti 5.78 ――
gm

m3
Rakamagn í 6.5°C heitu lofti við 77% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V6.5C ――
G
⋅n V

7.919 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni.

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir maí í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir maí í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%41 Meðal hlutfallsraki inni í maí.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

1.9 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.6.5C HR85 V6.5C⎞⎠ 0.002222 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 85% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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s
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 17.9 mm

=sol 17.9 mm

≔dgat.max =sol 17.9 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
252.7 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000281 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.002222 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 252.7 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.005506 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9945 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánður: Júní
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunáhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar 
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °9.2 C Meðal hitastig loftrásar fyrir júní í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((9.2 K)) 282.2 K Meðal hitastig loftrásar fyrir júní í Kelvin.

≔HRloftrás %78 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í júní.

≔HRúti %78 Meðal hlutfallsraki úti í júní.

≔Vmett.9.2C 8.94 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 9.2°C heitt loft.

≔V9.2C =⋅Vmett.9.2C HRloftrás 6.97 ――
gm

m3
Rakamagn í 9.2°C heitu lofti við 78% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V9.2C =⋅Vmett.9.2C HRúti 6.97 ――
gm

m3
Rakamagn í 9.2°C heitu lofti við 78% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V9.2C ――
G
⋅n V

9.11 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir júní í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir júní í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%47 Meðal hlutfallsraki inni í júní.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

1.6 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.9.2C HR85 V9.2C⎞⎠ 0.002314 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 17.9 mm

=sol 17.9 mm

≔dgat.max =sol 17.9 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
253.04 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000254 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.002314 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 253 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.005513 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9945 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánður: Júlí
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í loftrásinni.
Iðustreymi í 1.stk loftunrarröri
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin og engir loftlekar eru á milli byggingarhluta.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt í öllu kerfinu.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar (samsíða sperrum).
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis í byggingu

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °10.8 C Meðal hitastig loftrásar fyrir júlí í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((10.8 K)) 283.8 K Meðal hitastig loftrásar fyrir júlí í Kelvin.

≔HRloftrás %82 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í júlí.

≔HRúti %82 Meðal hlutfallsraki úti í júlí

≔Vmett.10.8C 9.90 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 10,8°C loft.

≔V10.8C =⋅Vmett.10.8C HRloftrás 8.12 ――
gm

m3
Rakamagn í 10,8°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V10.8C =⋅Vmett.10.8C HRúti 8.12 ――
gm

m3
Rakamagn í 10,8°C heitu lofti við 81% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V10.8C ――
G
⋅n V

10.255 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir júlí í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir júlí í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%53 Meðal hlutfallsraki inni í júlí.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

1.4 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.10.8C HR85 V10.8C⎞⎠ 0.001098 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 12.1 mm

=sol 12.1 mm

≔dgat.max =sol 12.1 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
114.37 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000107 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.001098 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 114.4 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.002492 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9975 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

≔Pþörf =-%100 P %99.9975 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánður: Ágúst
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislun til himins.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar (samsíða sperrum).
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °10.5 C Meðal hitastig loftrásar fyrir ágúst í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((10.5 K)) 283.5 K Meðal hitastig loftrásar fyrir ágúst í Kelvin.

≔HRloftrás %82 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í ágúst.

≔HRúti %82 Meðal hlutfallsraki úti í ágúst.

≔Vmett.10.5C 9.71 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 10.5°C heitt loft.

≔V10.5C =⋅Vmett.10.5C HRloftrás 7.96 ――
gm

m3
Rakamagn í 10.5°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V10.5C =⋅Vmett.10.5C HRúti 7.96 ――
gm

m3
Rakamagn í 10.2°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V10.5C ――
G
⋅n V

10.099 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir ágúst í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir ágúst í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%52 Meðal hlutfallsraki inni í ágúst.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

1.4 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.10.5C HR85 V10.5C⎞⎠ 0.001077 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 12 mm

=sol 12 mm

≔dgat.max =sol 12 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
112.35 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000107 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.001077 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 112.4 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.002448 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9976 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánuður: September
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar.
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °8.0 C Meðal hitastig loftrásar fyrir september í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((8.0 K)) 281 K Meðal hitastig loftrásar fyrir september í Kelvin.

≔HRloftrás %82 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í september.

≔HRúti %82 Meðal hlutfallsraki úti í september.

≔Vmett.8.0C 8.28 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 8.0°C heitt loft.

≔V8.0C =⋅Vmett.8.0C HRloftrás 6.79 ――
gm

m3
Rakamagn í 8.0°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V8.0C =⋅Vmett.8.0C HRúti 6.79 ――
gm

m3
Rakamagn í 8.0°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V8.0C ――
G
⋅n V

8.926 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir september í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir september í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%46 Meðal hlutfallsraki inni í september.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

1.7 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.8.0C HR85 V8.0C⎞⎠ 0.000919 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 11.2 mm

=sol 11.2 mm

≔dgat.max =sol 11.2 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
97.81 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000103 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.000919 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 97.8 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.002131 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9979 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánuður: Október
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar.
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 550 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.95 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.014 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.27 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °4.9 C Meðal hitastig loftrásar fyrir óktóber í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((4.9 K)) 277.9 K Meðal hitastig loftrásar fyrir óktóber í Kelvin.

≔HRloftrás %82 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í óktóber.

≔HRúti %82 Meðal hlutfallsraki úti í óktóber.

≔Vmett.4.9C 6.76 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 4.9°C heitt loft.

≔V4.9C =⋅Vmett.4.9C HRloftrás 5.54 ――
gm

m3
Rakamagn í 4.9°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V4.9C =⋅Vmett.4.9C HRúti 5.54 ――
gm

m3
Rakamagn í 4.9°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V4.9C ――
G
⋅n V

7.68 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir óktóber í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir óktóber í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%39 Meðal hlutfallsraki inni í óktóber.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

2.1 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.4.9C HR85 V4.9C⎞⎠ 0.00075 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 10.3 mm

=sol 10.3 mm

≔dgat.max =sol 10.3 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
83.51 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000098 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.00075 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 83.5 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.001819 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9982 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánuður: Nóvember
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar.
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás °1.6 C Meðal hitastig loftrásar fyrir nóvember í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((1.6 K)) 274.6 K Meðal hitastig loftrásar fyrir nóvember í Kelvin.

≔HRloftrás %83 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í nóvember.

≔HRúti %83 Meðal hlutfallsraki úti í nóvember.

≔Vmett.1.6C 5.41 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 1.6°C heitt loft.

≔V1.6C =⋅Vmett.1.6C HRloftrás 4.49 ――
gm

m3
Rakamagn í 1.6°C heitu lofti við 83% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V1.6C =⋅Vmett.1.6C HRúti 4.49 ――
gm

m3
Rakamagn í 1.6°C heitu lofti við 83% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V1.6C ――
G
⋅n V

6.627 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir nóvember í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir nóvember í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%34 Meðal hlutfallsraki inni í nóvember.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

2.6 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.1.6C HR85 V1.6C⎞⎠ 0.0004 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.

G
ue

ss
 V

al
ue

s
Co

ns
tr

ai
nt

s
So

lv
er

≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 7.7 mm

=sol 7.7 mm

≔dgat.max =sol 7.7 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
46.99 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.00006 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.0004 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 47 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.001024 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.999 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.



Viðauki C

Geta loftrásar á rakaíbætingu
Mánuður: Desember
Vindhraði 4m/s

Forsendur til útreikninga: 

Útiloft tekið inn og hitað upp og bætt í það raka.
Lagstreymi í rásinni.
Mánuður: júlí
Enginn þakkantur.
Ekki er gert ráð fyrir blöndun hitastigs í loftrás. 
Aðstæður úti eru notaðar sem sem aðstæður í loftrás (hitastig og hlutfallsraki).
Vindvörn á einangrun er órofin.
Timbur er í rakajafnvægi (timbur gefur ekki frá sér raka eða tekur í sig raka.).
Ástand er stöðugt inni og í loftrásinni.
Ekki er gert ráð fyrir yfir eða undirþrýsting inni.
Ekki er gert ráð fyrir geislunaráhrifum.

≔Lloftrás 9 m Lengd loftrásar.
≔bloftrás 25 mm Hæð loftrásar.
≔dloftrás 510 mm Breidd lofrásar.
≔Aloftrás =⋅Lloftrás dloftrás 4.59 m2 Flatarmál loftrásar.

≔Aþver.loftrás =⋅bloftrás dloftrás 0.013 m2 Þverskurðarflatarmál loftrásar.

≔V =⋅120 m2 2.6 m 312 m3 Rúmmál rýmis.

≔vjanúar 4 ―
m
s

Valin vindhraði.

≔Vstreymi 0.003698 ――
m3

s
Uppgefið streymi.

≔vrás =――――
Vstreymi

Aþver.loftrás

0.29 ―
m
s

Lofthraði í loftrásinni.

Hitastig og hlutfallsraki loftrás/úti
≔TC.loftrás - °0.1 C Meðal hitastig loftrásar fyrir desember í Celsíus.

≔TK.loftrás =+273 K ((-0.1 K)) 272.9 K Meðal hitastig loftrásar fyrir desember í Kelvin.

≔HRloftrás %82 Meðal hlutfallsraki fyrir loftrásina í desember.

≔HRúti %82 Meðal hlutfallsraki úti í desember.

≔Vmett.0.1C 4.86 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir -0,1°C heitt loft.

≔V0.1C =⋅Vmett.0.1C HRloftrás 3.99 ――
gm

m3
Rakamagn í -0,1°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.



Viðauki C

Hitastig og hlutfallsraki inni:

Útloft i janúar tekið inn og hitað upp í 22°C og bætt í það raka.

≔V1.6C =⋅Vmett.0.1C HRúti 3.99 ――
gm

m3
Rakamagn í -0,1°C heitu lofti við 82% hlutfallsraka.

≔G 200 gm Rakaíbæting frá 4 manna fjölskyldu á klst (kg/klst)

≔n 0.3 Fjöldi loftskipta á klst (loftskipti/klst)

≔V22C =+V0.1C ――
G
⋅n V

6.122 ――
gm

m3
Rakamagn í lofti inni

≔TC.inni °22 C Meðal hitastig inni fyrir desmber í Celsíus.

≔TK.inni =+273 K ((22 K)) 295 K Meðal hitastig inni fyrir desmber í Kelvin.

≔Vmett.22C 19.45 ――
gm

m3
Mettunarmörk fyrir 22°C heitt loft.

≔HRinni =―――
V22C

Vmett.22C

%31 Meðal hlutfallsraki inni í desmber.

≔HR85 %85 Halda hlutfallsraka undir 85% í loftrás.

≔a ⋅3414 Pa ―
K
m

Fasti ≔dgat.max 1 mm

≔h 3.0 m Hæð frá jafnvægislinu (0-lína) 2-4m

≔c 0.8 ――――
m

⎛
⎝ ⋅s ‾‾‾Pa ⎞⎠

Fyrir þunn rakavarnarlög 

≔Δpstigull =⋅⋅a h
⎛
⎜
⎝

-―――
1

TK.loftrás
―――

1
TK.inni

⎞
⎟
⎠

2.8 Pa Þrýstingsmunur yfir byggingarhlutann 
vegna hitastiguls.

≔Gþol =⋅Vstreymi ⎛⎝ -⋅Vmett.0.1C HR85 V0.1C⎞⎠ 0.000539 ――
gm
s

Rakamagn sem loftrásin getur tekið áður 
hlutfallsrakinn verður 100% í loftrásinni.

≔Vstreymi.stigull ⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull Loftmagnið sem streymir inn um gat á 

rakavarnarlagi m3/s vegna hitastigulls.



Viðauki C

Hérna eru jöfnur Lstreymi og Gþol settar saman og leyst út fyrir dgat.max  til að fá út
þvermálstærð á gati sem leyðir til rakaþéttingar í loftrás vegna hitastiguls.
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≔dgat.max 1 mm

＝⋅⋅⋅c ――――
⋅π dgat.max

2

4
‾‾‾‾‾‾Δpstigull V22C Gþol

≔sol =find ⎛⎝dgat.max⎞⎠ 9.1 mm

=sol 9.1 mm

≔dgat.max =sol 9.1 mm Við þessa þvermálstærð á hringlaga gati verður 
rakaþétting í loftrásinni (100% HR).

≔Agat.max =――――
⋅π dgat.max

2

4
65.66 mm 2 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins.

≔Lstreymi.stigull =⋅⋅c Agat.max
‾‾‾‾‾‾Δpstigull 0.000088 ――

m3

s
Loftmagnið sem streymir inn um gat á 
rakavarnarlagi vegna hitastiguls.

≔Gviðbót =⋅Lstreymi.stigull V22C 0.000539 ――
gm
s

Rakamagn á sem bætis í loftrásina á hverri 
sekúndu gegnun tilgreint vegna hitastiguls.

=―――
Gviðbót

Gþol

%100 Við 100% verður rakaþétting.

Niðurstaða:

≔Arakavörn 4.59 m2 Flatarmál rakavarnarlags sem er yfir loftrásina.

=Agat.max 65.7 mm 2 Mesta leyfilega þverskurðar flatarmál á hringlag 
gati sem má vera á rakavarnarlagi til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni við uppgefnar 
forsendur.

≔P =―――
Agat.max

Arakavörn

%0.00143 Þverskurðarflatarmál hringlaga gatsins sem hlutfall 
af flatarmáli rakavarnarlags yfir loftrásina.

≔Pþörf =-%100 P %99.9986 Sem rakavarnarlag þarf að vera órofið til að halda 
hlutfallsraka undir 100% í loftrásinni miðað við 
uppgefnar forsendur hér að ofan.


