
Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar,
rakaástand og viðhaldsþörf

Rannsóknaverkefni unnið með styrk frá Steinsteypunefnd

40

45

50

55

60

65

70

0 50 100 150 200

Dýpi frá yfirborði (mm)

E
fn

is
ra

ki
(k

g/
m

3) jan

mars

maí

júlí

sep

nóv

Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Skýrsla 08-04

Reykjavík í mars 2008





SKÝRSLA
Skýrsla nr: NMÍ 08-04 Rb/SfB

DREIFING
Opin  Lokuð 

UDC 69.059

Dags:

Mars 2008

Heiti skýrslu:

Íslenski útveggurinn – efniseiginleikar,
rakaástand og viðhaldsþörf Fjöldi síðna:

49
Höfundur:
Björn Marteinsson

Faglega ábyrgur:
HÓ

Deild:

Húsbyggingadeild

Rannsóknanúmer:

V-0005

Unnið fyrir:

Steinsteypunefnd
Úrdráttur:
Í rannsóknaverkefninu er fjallað um rakaástand steypu og áhrif þessa á viðhaldsþörf og
endingu steypu og múrs. Jafnvægisrakaástand steypu var mælt fyrir þrjár steypublöndur
og sýna niðurstöður að jafnvægisraki íslenskrar steypu liggur nokkuð hærra heldur en
samsvarandi niðurstöður fyrir erlendar blöndur. Jafnvægisrakalínur fyrir íslenska steypu
gera mögulegt að bera saman niðurstöður ú mismunandi rakamælingum, og reynist
almennt vera allgott samræmi í niðurstöðum. Upplýsingar um rakaeiginleika steypunnar
eru notaðir í reiknimódeli til að meta rakaálag á steypta fleti utanhúss og fá þannig mat á
áhrif slagregns. Niðurstöður reikninga sýna að slagregn ræður mestu um rakaástand
steypu, en venjulegt rakaálag innanfrá hefur mun minni áhrif. Niðurstöður sýna
jafnframt að nauðsynlegt er að meta betur slagregnsálag hérlendis eftir áttum og
rakaupptöku yfirborða fyrir mismunandi yfirborðsvarnir.
Í verkefninu var viðhaldsþörf veggflata í Reykjavík og á Akureyri kannað, en vitað er að
rakaálag i þessum tveim bæjum er með talsvert mismunandi móti. Niðurstöður sýna að
viðhaldsþörf steyptra og múraðra flata er mun minna í þurrara veðurfari norðanlands
heldur en gildir í vætusamara umhverfi á suð-vesturlandi.

3 lykilorð: Á íslensku Á ensku
Steypa Concrete
Efnisraki Moisture content
Viðhaldsþörf Maintenance needs
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Tákn og skýringar
A þverskurðarflatarmál flæðis m2

A ísogsstuðull v. hárpípuáhrifa kg/(m2·s)
B0 lofthleypni efnis (e:permeability of airflow in material) m2

B ísogsstuðull vatns m/s
C streymisstuðull á flatareiningu (e:flow coefficient per unit area) m3/(m2sPa)
G loftstreymi í efni m3/s
L lengd streymis eða flæðis m
MW mólmassi vatns kg/kmol
P þrýstingur Pa
P mismunaþrýstingur Pa
R almenni gasfastinn (e:the ideal gas constant) J/(kmolK)
RH20 gasfasti vatnsgufu J/(kgK)
T varmafræðilegt hitastig K
Zp rakaflæðimótstaða efnislags m2sPa/kg
cp,s eðlisvarmarýmd efnis við stöðugan þrýsting J/(kgK)
cp,l eðlisvarmarýmd vökva við stöðugan þrýsting J/(kgK)
g þéttleiki rakaflutnings kg/m2s
gp þéttleiki rakaflutnings vegna flæðis kg/m2s
gc þéttleiki rakaflutnings vegna streymis kg/m2s
ga þéttleiki loftflutnings kg/m2s
pv hlutþrýstingur gufu Pa
pv,sat mettunarhlutþrýstingur gufu Pa
r radíus m
s sog Pa
sd jafngildisþykkt gufuflæðis m
u rakainnihald kg/kg
v lofthraði m/s
w rakainnihald kg/m3

0 gufuhleypni í lofti kg/(msPa)
 hlutfallsraki -
 varmaleiðnitala W/(mK)
 mótstöðutala vatnsgufuflæðis -
 hitastig (Celsius) C
 þéttleiki kg/m3

 rakainnihald m3/m3

 óskilgreindur stigull drifkrafts í rakaflutningi

Lágmerki í táknum;
a loft
l vökvi
w vatn
s fast efni

Almennar líkingar og gildi;
Almenni gasfastinn; R=8314,3 J/(kmol∙K)

Yfirborðsspenna vatns; 78∙(1-0,0032∙T)∙10-3 N/m

Gufuhleypni í lofti (DIN 52615);
a

o P
TT

81.0
7100.2)(   kg/(mPas)
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Inngangur
Steyptur veggur, sem einangraður er að innan, er enn algengasta gerð útveggja í a.m.k.
smærri byggingum á Íslandi. Í þessum veggjum gegnir steypa (og múr) því hlutverki að
vera veðurvörn veggjarins og steypan jafnframt burðarkerfi hans. Einangrun er slitin í
sundur við gólfplötur og einnig þegar steyptir milliveggir tengjast steypu í útvegg.
Hérlendis er veðurfar rakt og vætuálag talsvert vegna slagregns, hitastig iðulega svalt og
áhrif kuldabrúa því vel merkjanleg. Yfirborð steypu og múrs er almennt nokkuð
vatnsdrægt og rakaástand því háð umhverfisálagi, efnisgæðum og yfirborðsmeðhöndlun.
Fjallað hefur verið á ýmsum vettvangi um þessa gerð veggjar (sjá t.d í ritaskrá); almenn
umfjöllun sjá Ýmsir (1995, 1993), Björn Marteinsson og Hákon Ólafsson (1999),
umfjöllun um rakaástand; Ríkharður Kristjánsson (1979b), Óskar Valdimarsson (1979),
Björn Marteinsson (1992), Óli Hilmar Jónsson (1996), Rögnvaldur Gíslason (2002),
umfjöllun um gæði, ástand og viðgerðarþörf; Ríkharður Kristjánsson (1979a), Hákon
Ólafsson, Bjarni Þórðarson og Karsten Iversen (1983), Hákon Ólafsson (1983), Hákon
Ólafsson (1984), Rögnvaldur Gíslason, Ófeigur Freysson og Bjarni R. Þórðarson (1995),
Benedikt Jónsson og Björn Marteinsson (1997, 1999), Ingunn Loftsdóttir og Hákon
Ólafsson (2005).

Í riti þessu verður einkum fjallað um rakaástand steyptra útveggja, og reynt að tengja
saman eldri umfjöllun og mæliniðurstöður, auk nýrra mælinga á rakaeiginleikum steypu,
mælinga á steypuraka og útreikninga á rakastigi steypu. Í lok skýrslunnar er gerð grein
fyrir niðurstöðum nýrrar könnunar á viðhaldsþörf steyptra útveggja annarsvegar í
Reykjavík og hinsvegar á Akureyri.

Verkefnið hófst með mælingum á steypuraka í ársbyrjun 2003 og lauk í árslok 2007.
Steinsteypunefnd fjármagnaði verkefnið og fjallaði einnig um framkvæmd og árangur á
ýmsum stigum og kom með ábendingar. Úttekt á viðhaldsaðgerðum, sem greint er frá í
kafla 7., byggir á rannsóknarverkefnum sem styrkt voru af Íbúðalánasjóði og RANNÍS.
Ofantöldum aðilum er þökkuð aðstoð og sýndur áhugi í tengslum við verkefnið.
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1. Hrörnunarferlar steypu
Hrörnun efna getur stafað af nokkrum megin niðurbrotsferlum, og þegar steypa á í hlut
eru eftirtalin helst áhugaverð; efnafræðileg, rafefnafræðileg og eðlisfræðileg.

Efnafræðilegt niðurbrot;
Mjúkt vatn getur leyst út kalk úr steypu og magn af kalki sem þannig þvæst út er m.a. háð
rakaflutningi í steypunni. Í öðrum tilvikum getur raki í pórum steypunnar verkað sem
flutningsmiðill fyrir efni sem eru steypunni skaðleg s.s. sýrur og súlföt. Grundvöllur fyrir
slíkum flutningi er þá að rakainnihald steypunnar sé svo hátt að samfelldur vökvafasi sé
til staðar í efninu. Í öðrum ferlum dregur hátt rakainnihald úr niðurbroti, dæmi um slíkt
ferli er t.d. kolsýring steypu1. Enn önnur ferli eru í hámarki við ákveðið rakainnihald,
dæmi um slíkt eru hin vel þekktu alkalíefnahvörf sem ná hámarki við um 90 %
hlutfallsraka (HR).

Rafefnafræðilegt niðurbrot;
Tæring járna í steypu er flókið samspil af efna- og rafefnafræðilegum ferlum þar sem
nauðsynleg skilyrði fyrir tæringu er nokkur. Í fyrsta lagi þarf basisk vörn steypunnar
fyrir járnin að eyðast, en slíkt gerist t.d. ef steypan kolsýrist þannig að pH gildi
steypunnar við járnin lækkar eða klóríð innihald steypunnar verður nægjanlega hátt. Að
þessu tilskildu á tæring sér einungis stað ef (i) leiðandi vökvi er til staðar, og (ii) súrefni
er til staðar við katóðuna (járnin, í þessu tilfelli). Þegar kolsýring er forsenda fyrir
eyðingu basísku varnarinnar þá kemur upp sú staða að til þess að tæring geti átt sér stað
þá má steypurakinn ekki verða svo mikill að kolsýring sé hindruð, en samt nægjanlega
mikill svo tæring geti átt sér stað. Tæring járna hámarkast þá við rakainnihald á ákveðnu
bili.

Eðlisfræðilegt niðurbrot;
Frostskemmdir á steypu geta orðið þegar rakainnihald steypunnar er yfir markrakastigi og
hitastig fer nægjanlega langt niður. Markrakainnihald steypunnar er erlendis iðulega talið
samsvara 80-90 %HR lofts, en er hérlendis hugsanlega eitthvað hærra vegna meiri
holrýmdar fylliefna.

Hátt rakastig í steyptum útveggjum húsa er höfuðorsök fyrir steypuskemmdum af völdum
frosts og alkalíefnahvarfa (Hákon Ólafsson og Ríkharður Kristjánsson árið 1978 í
skilgreiningu rannsóknaverkefnisins V-108). Augljóslega er þekking um rakaástand
steypu mikilvæg svo meta megi hættu á skemmdum.

1 Kolsýring sem slík verður tæpast flokkuð sem niðurbrotsferli steypu, en hætta á niðurbroti járnbendingar í
steypu er háð kolsýringu.
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2. Raki í steypu og áhrif umhverfis
Raki í steyptum veggjum orsakast af fjórum megin ástæðum;

 Byggingarraki
 Slagregn
 Rakaþéttingar vegna rakaflutnings innanfrá og út
 Rakaupptaka frá rökum jarðvegi (grunnvatn)

Almennt er miðað við að steypan losi sig við byggingarraka þar til einhverju jafnvægi er
náð, sem stjórnast af umhverfisáraun hverju sinni. Áhrif jarðvegsraka á veggi ofan jarðar
eru lítil ef rétt er að staðið og umfjöllun um rakaálag á útveggi því lengi vel einskorðuð
við rakaflæði innan úr húsinu og slagregn utanfrá. Ríkharður Kristjánsson (1979a,
1979b) benti á að slagregn muni vera stærri orsakavaldur fyrir háu rakastigi í steyptum
útveggjum heldur en rakaþéttingin. Það síðarnefnda geti þó augljóslega gert illt verra
þannig að veggurinn nái ekki að þorna út á milli vætinga.

Efnisraki steypu ræðst þannig að talsverðu leyti af gerð steypunnar og umhverfis-
aðstæðum. Það er því ástæða til að fjalla um þessa þætti sérstaklega.

Byggingaraki
Af náttúrulegum ástæðum, eða tengt framleiðsluferli sumra efna, þá innihalda efnin
rakamagn sem getur verið hærra heldur en sem nemur jafnvægisraka (fjallað er um
hugtaklið jafnvægisraki í námsefni um efnisfræði) á notkunartíma. Þessi raki er nefndur
byggingarraki (skilgreiningin ræðst af umhverfi, og er því háð aðstæðum hverju sinni).
Umframraki í steypu á byggingartímanum nemur iðulega nokkrum tugum lítra á hvern
rúmmetra steypu.

Almennt er miðað við að halda byggingarefnum eins þurrum og kostur er á
byggingartíma, og síðan gert ráð fyrir að byggingarefnin nái að losi sig við byggingarraka
á notkunartíma þar til einhverju jafnvægi er náð, sem stjórnast af umhverfisáraun hverju
sinni.

Jarðraki
Raki frá jarðvegi getur verið tilkominn vegna yfirborðsvatns (úrkomu) sem leitar að
byggingu og hinsvegar raka frá grunnvatni. Háð tegund jarðvegs og frágangi
byggingarhluta neðan jarðvegsyfirborðs getur rakinn verið í formi vatns sem; (i) liggur að
yfirborði og veldur þá vatnsþrýstingi á yfirborði, (ii) rennur niður yfirborð, eða í formi
raks jarðvegs sem liggur að yfirborði. Byggingarhlutar sem standa dýpra heldur en
grunnvatnsyfirborð munu ávallt verða fyrir vatnsþrýstingi.

Jarðraki gerir að verkum að hlutfallsraki lofts í jarðvegi getur auðveldlega verið 100 %.

Til að draga úr jarðraka þarf að leiða frárennsli frá þaki, og almennt vatnsfráhrindandi
yfirborðum, í fráveitu, halla jarðvegsyfirborði frá húsi og loks draga eftir mætti úr
vatnsdrægni yfirborða í jörðu og ásamt því að tryggja dren frá byggingarhlutum í jörðu.
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Veðurfar
Hér verður einkum fjallað um veðurfar á SV-horni landsins, þ.e. Reykjavík og nágrenni.
Samantekt fyrir nokkra veðurþætti í Reykjavík og á Akureyri er sýnd í töflu 2.1

Lofthiti:
Lofthiti verður sjaldan hár eða verulega lágur, meðalhitasveifla milli kaldasta til hlýjasta
mánaðar árs er iðulega innan við 12 °C, og meðalhiti árs um 5 °C. Meðalhiti 2-3 mánaða
liggja innan 1 °C frá frostmarki og frostþýðu sveiflur lofthita því algengar eða iðulega 40
til 50 á ári.

Úrkoma:
Úrkoma er tíð, í Reykjavík rignir eitthvað í meira en 200 daga á ári, en dagsúrkoma er
sjaldan mikil - sjá Línurit 2.1.
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Línurit 2.1 Úrkoma í Reykjavík

Loftraki:
Mettunarraki lofts er ýmist gefinn upp sem gufuinnihald, kg/kg (eða kg/m3), eða
rakaþrýstingur, Pa. Upplýsingar um mettunarraka má finna t.d. í Mollier-línuriti eða í
töflum (sjá í viðauka 1). Mettunarrakaþrýsting lofts má einnig nálga samkvæmt jöfnu 2.1
sem er gefin upp í DIN 4108 TEIL 5 og sögð gilda á hitasviðinu –20 til 30 C.

n

satv bap 






100
)(,

 (2.1)

þar sem  a b n
0 30; 288,68 1,098 8,02

-20 0; 4,689 1,486 12,3
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Mynd 2.1 Slagregn

Hlutfallsraki innilofts (% HR) er háður rakamagni lofts (t.d. g/m3) og lofthita. Loftrakinn
reiknast ætíð sem hlutfallstala af mettunarraka loftsins sem er háður lofthita. Milli
mettunarþrýstings (Pa) og mettunarraka (kg/m3) er beint samband eins og augljóst er af
almenna gaslögmálinu, jafna 2.2

TR

M
pw OH

satsat 
 2 (2.2)

þar sem wsat mettunarraki, kg/m3

psat mettunarþrýstingur, Pa
MH2O mólmassi vatns, kg/kmol
R almenni gasfastinn, J/(kmol·K)
T hitastig, K

Hlutfallsraki lofts er skilgreindur eins og sýnt er í jöfnu 2.3 (nákvæm hliðstæða gildir ef í
stað rakaþrýstings er notað samsvarandi rakamagn).

)(, Tp
p

satv

v (2.3)

þar sem  hlutfallsraki (stuðull eða %)
pv rakaþrýstingur lofts, Pa
pv,sat mettunarþrýstingur vatnsgufu í lofti, Pa
T aflfræðilegt hitastig, K

Víða hérlendis er úrkoma tíð og vindur af hafi, sem til samans verða til þess að loftraki er
almennt hár, flesta mánuði ársins er meðalloftrakinn nærri 80 % HR (hlutfallsraki), tafla
2.1.

Vindur:
Veðráttan er vindasöm og mikil veðurhæð nokkuð tíð. Meðalvindhraði árs í Reykjavík er
gjarnan á bilinu 5-6 m/s og lítill munur í meðalvindhraða mánaða þó svo veðurhæð verði
gjarnan mest á tímabilinu frá nóvember og fram í febrúar, tafla 2.1.

Úrkoma og slagregn:
Úrkoma og slagregn eru oft beinn áhrifavaldur á efnisraka, jafnvel í veggjum, þar sem
vatnsfilma á vatnsdrægu yfirborði mun ætið hafa áhrif á rakaástand efnisins.

Ótruflað slagregn er reiknað samkvæmt jöfnu 2.4.

S=N*uv/ur (2.4)

þar sem S slagregnsmagn á lóðréttan flöt, kg/m2

N mæld úrkoma á láréttan flöt, kg/m2

uv vindhraði, m/s
ur fallhraði regndropa, m/s
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Einnig þarf að taka tillit til stefnu normals á veggyfirborð og vindáttar við ákvörðun
slagregnmagns, þó svo þessi atriði komi ekki fram í jöfnu 2.4.

Fallhraði regndropa er háður stærð þeirra og er fyrir stærstu dropana gjarnan á bilinu 7-10
m/s. Í útreikningi á slagregnsmagni er oft miðað við ur=7 m/s.

Tíð úrkoma og vindur valda því að stór hluti úrkomunnar hérlendis fellur sem slagregn (á
SV horninu í um 98% tilvika þegar rignir) og því ekki aðeins vætuálag á þökum heldur er
væting veggja tíð. Þegar vindur nálgast byggingu þá sveigir hann framhjá fyrirstöðunni
og regndroparnir fylgja loftinu í þessari hreyfingu að einhverju leyti, en hluti þeirra
slöngvast áfram vegna hreyfitregðu. Erlendis hafa verið gerðar mælingar á slagregni
(m.a. Noregur, Svíþjóð, England) og í staðaluppkastinu CEN (1997) prEN 13013-3:1997
er gerð tillaga varðandi útreikning slagregns útfrá mæligildum á vindi og úrkomu.
Grunngildi slagregns er þar reiknað að teknu tilliti til stefnuhorns úrkomu á flötinn, hrýfni
umhverfis og skermunaráhrifa og því verulega flóknari skilgreining heldur en í jöfnu 2.4.
Slagregnsdreifing á flöt er síðan ákvörðuð að teknu tilliti til staðsetningar innan flatar,
útfrá formstuðli W (bein hliðstæða við formstuðul vindálags). Nokkur gildi á stuðlinum
W eru sýnd á mynd 2.2, og er áberandi að slagregn er iðulega meira efst á veggjum og
síðan niður með úthornum, þessa mun gæta í rakainnihaldi veggjarins og viðhaldsþörf.

Mynd 2.2 Slagregnsdreifing á veggi
(heimild: prEN 13013-3:1997)
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Tafla 2.1 Upplýsingar um veðurfar í Reykjavík og á Akureyri
(viðmiðunarár merkt með *í töflu)

jan feb mar apr mai jún júl ág. sep okt nóv des Árið
Meðalhiti (°C)

Reykjavík ... 1931 - 60 -0,4 -0,1 1,5 3,1 6,9 9,5 11,2 10,8 8,6 4,9 2,6 0,9 5,0
...1971 * -3,1 0,7 1,4 3,8 6,8 9,6 11,2 10,3 8,2 4,1 0,8 0,6 4,5
... 1997-2006 0,8 0,0 1,0 3,7 6,5 9,8 11,4 11,3 8,6 4,8 2,3 1,5 5,1

Akureyri ... 1931 - 60 -1,5 -1,6 -0,3 1,7 6,3 9,3 10,9 10,3 7,8 3,6 1,3 -0,5 3,9
...1971 * -5,5 -1,0 -0,6 1,5 5,9 8,2 10,0 9,4 6,8 2,7 -1,0 -1,5 2,9

Meðalloftraki (%)
Reykjavík ... 1971 - 80 81 81 81 82 77 78 82 82 81 82 83 82 81

...1971 * 81 86 87 79 81 75 83 77 84 85 89 86 83
... 1997-2006 78 77 75 74 73 77 81 82 79 78 77 79 77

Akureyri ...1971 * 89 83 85 81 80 74 78 74 83 87 90 90 83

Úrkoma (mm)
Reykjavík ... 1971 - 80 68 78 82 53 40 44 51 73 72 93 79 66 799

...1971 * 32,1 99,8 83,4 44,4 60,3 2,1 92,4 42,7 65,2 86 101 87,1 796,5
Akureyri ... 1931 - 60 45 42 42 32 15 22 35 39 43 57 46 55 473

...1971 * 48,5 37,5 47,6 35,9 23,4 8,9 20,1 33,4 43 49,9 46,3 72,1 466,6

Sólskin (klst)
Reykjavík ... 1951 - 80 31 57,8 111 138 191 174 181 164 115 78 36,2 11,9 1289

Kaupm.höfn 71 67 149 198 186 219 226 155 144 87 30 46 1578

Meðalvindhraði (m/s)
Reykjavík ...1971 * 5,1 7,9 5,8 6,9 5,5 5,7 4,6 6,2 5,8 6,6 7,3 8,4 6,3

... 1997-2006 5,4 5,7 5,4 4,8 4,6 4,0 3,7 3,8 4,4 4,3 5,0 5,1 4,7
Akureyri ...1971 * 4,1 5,1 4,1 5,1 3,8 4,8 3,7 4,7 3,5 4,2 5,2 4,9 4,4

Hitasveiflur í Reykjavík jan feb mar apr mai jún júl ág. sep okt nóv des Árið
Fjöldi hitasveiflna um hitastig :

0°C 6 5 10 11 0 0 0 0 1 5 2 8 48
-1°C 7 4 10 9 0 0 0 0 1 4 1 6 42
-2°C 9 3 6 10 0 0 0 0 0 3 1 4 36

Heimildir: Veðurstofa Íslands (ýmis gögn)
Trausti Jónsson (1986)
Hafliði Helgi Jónsson (1983)

Inniaðstæður:
Lofthiti innandyra er iðulega á bilinu 20-22 °C, a.m.k. þegar upphitunarkostnaður er ekki
ráðandi í ákvörðun hitastigs. Rakamagn í innilofti má almennt reikna eins og jafna 2.5
sýnir, þar sem miðað er við að rakagjöf hefjist á tíma t=0;

 nt
ei e

Vn
Gww 


 1 (2.5)

þar sem wi rakamagn í innilofti, kg/m3

we rakamagn í útilofti, kg/m3

G rakabæting, kg/klst
n fjöldi loftskipta, 1/klst
V loftræst rými, m3

t tími, s
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Af jöfnu 2.5 má sjá að með vaxandi tíma þá nálgast lausnin að verða stöðug; jafna 2.6.

Vn
G

ww ei 
 (2.6)

Til þess að taka samtímis tillit til áhrifa rakagjafar og loftskipta á inniloftraka þá er
rakagjöfin iðulega gefin upp sem rakamagn á hvern rúmmetra í loftskiptum á

tímaeiningu, þ.e. liðurinn
Vn

G


í jöfnu 2.6. og einingin er (g/m3). Rakamagn innilofts

fæst þá sem loftraki útilofts að viðbættri rakagjöfinni. Í Svíþjóð er t.d. iðulega miðað við
að slík rakagjöf í íbúðarhúsi sé 2-4g/m3, tölur frá Bandaríkjunum gefa svipaða niðurstöðu
ef miðað er við ein loftskipti á klukkustund en tölur frá Danmörku gefa fyrir 1 loftskipti á
klukkustund um 2 g/m3 fyrir 300m3 íbúð. Rakagjöf til innilofts, reiknað á
loftskiptamagn, er sennilega minni hér á Reykjavíkur-svæðinu vegna ódýrrar hitunarorku
og því iðulega mikillar loftræstingar.

Meðalloftraki mánaða hérlendis er iðulega um 80 %HR og þessi loftraki, magn loftskipta
í vistarverum, lofthiti inni og úti og loks rakabæting í inniloft (raki frá íbúum, vegna
þvotta o.fl.) ráða hver loftraki innanhúss verður. Sveiflur í loftraka innandyra geta verið
verulegar, háð loftunarvenjum, en meðalraka má áætla eins og sýnt er í línuriti 2.2.
Línuritið sýnir útreiknuð gildi miðað við rakabætingu annarsvegar 2 g/m3 og hinsvegar 4
g/m3 (loftræstan rúmmetra) en almennt er miðað við að rakabæting sé á þessu bili í
íbúðarhúsnæði. Rakamælingar sem gerðar hafa verið hérlendis (Óli Hilmar Jónsson,
1996, Björn Marteinsson, 1999) benda einnig til þess að loftraki innandyra sé að
vetrarlagi iðulega á bilinu 25-35% en væntanlega mun hærri á sumrin.
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Línurit 2.2 Reiknislegur loftraki innandyra miðað við algengar útiaðstæður hérlendis og
innihita 20 °C. Reiknað fyrir mismikla rakabætingu í loftræstan rúmmetra af
innilofti.
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Mynd 3.1 Hárpípa




3. Rakaflutningur í steypu
Rakaflutningur í efni er annarsvegar í gasfasa (gufuhleypni) og hinsvegar í vökvafasa.
Síðari leiðin verður ráðandi þegar samfelldur vatnsfasi er til staðar í efninu en upp að
þeim mörkum er fyrrnefnda flutningsleiðin ráðandi. Rakaflutningur í vökvafasa verður
almennt vegna hárpípukrafta í efninu, vatnsísog steypu vegna vætingar á yfirborði á sér
einnig stað af þessum sökum.

Rakaflutningur í gufufasa (rakaflæði)
Rakaflæði á sér stað ef stigull í rakaþrýstingi eða rakainnihaldi er til staðar, jafna 3.1.

 gradDg (3.1)
þar sem g þéttleiki rakaflutnings kg/m2s

D rakaflutningsstuðull
gradstigull drifkrafts rakaflutnings

Rakaflutningur í einni vídd er þá;

x
Dg


  (3.2)

Augljós líkindi eru með jöfnu 3.1 og jöfnu Fourier’s fyrir varmaflutning, rakaflutningur
vegna flæðis er enda reiknaður á hliðstæðan máta og varmaflæði.
Jafna 3.1 gildir sérstaklega um rakaflutning í lofti, en getur einnig gilt fyrir rakaflutning í
lofthluta efnis-loftblöndu (pórótt efni) en þá þarf að leiðrétta fyrir breyttu
flutningsþversniði (og breyttri lengd flutningsleiðar). Slík leiðrétting er gerð með því að
innfæra sérstakan efnisstuðul, , sjá síðar (jafna 3.8).

Drifkraftur fyrir rakaflæði er í eldri bókum gjarnan rakainnihald en í nýrri ritum, og
uppkasti að staðli, er notaður rakaþrýstingur.

Rakaflutningur í vökvafasa (hárpípuflutningur)
Rakaísog steypu vegna vætingar yfirborðs er dæmi um hárpípukrafta.

Kraftajafnvægi fyrir hárpípu (mynd 3.1), sem er í
snertingu við vatnsyfirborð, gefur jöfnu 3.3;

·r2··g·H=2··r··cos



 cos2

gr
H


 (3.3)

þar sem r radíus hárpípu, m
 eðlisþéttleiki vökvans, kg/m3

H vökvahæð í pípunni, m
 yfirborðspenna vökva, N/m
 snertihorn vökva við pípu
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Fyrir vatn og venjuleg byggingarefni er snertihornið almennt sett jafnt 0, en með
vatnsverjandi efnum má auka snertihornið verulega og þannig lágmarka hárpípukrafta.

Í reynd eru hárpípur í efni af mismunandi vídd og ekki með eitt ákveðið þversnið hver um
sig, því er einungis í undantekningartilvikum hægt að nota jöfnu 3.3 til að ákvarða
ísogshæð vökva. Jafnframt er áhugvert að geta lagt mat á hraða ísogsins og magn vökva
sem efnið tekur upp. Það er því almennt nauðsynlegt að mæla efniseiginleikana og
notaðar eru jöfnur sem skilgreina má fyrir slík tilvik. Vatnsdrægni, G, og rakaísogstalan,
A, er skilgreint eins og jafna 3.4 sýnir. Mælingin er einföld í framkvæmd og stuðulinn A
því auðveldlega fundinn;

G=A·t0,5 [3.4]
þar sem G upptekið vatnsmagn á flatareiningu, kg/m2

A rakaísogstala, kg/(m2 ·s0,5)
t tími, sekúndur

Jafna 3.5 gefur vatnsdýpi í efninu;

x=B·t0,5 (3.5)
þar sem x vatnshæð (eða dýpi), m

B ísogsstuðull vatnsdýpis, m/s0,5

t tími, s

Vatnsdýpi vex stöðugt með tíma fyrir láréttar pórur, en í lóðréttum pórum gildir að
vatnshæðin nær ákveðnu hágildi verður mest eins og jafna 3.3 sýnir. Samkvæmt
skilgreiningu þá telst allt efnislagið með þykktina x (jafna 3.5) vera vatnsmettað og því
augljóst að samband er á milli stuðlanna A og B. Fyrir þekkta opna holrýmd, p, fæst
sambandsið sem, jafna 3.6,

p
AB

w 



(3.6)

þar sem w eðlisþéttleiki vatns, kg/m3

p opin holrýmd, (hlutfallstala)

Dæmi um mæld gildi á stuðlunum A og B eru sýnd í töflu 3.1 fyrir nokkur efni.

Tafla 3.1 Ísogsstuðlar efna (heimild; Nevander og Elmarsson, 1994)
Efni Þéttleiki

kg/m3

Stuðull fyrir
ísogsmagn, A

kg/(m2·s)

Stuðull fyrir ísogsdýpi,
B

x10 -3 m/s
Tígulsteinn 1700 0,37 1,4
Léttsteypa (sænsk) 1900 0,08 0,4
Sementsmúr (sænskur) 1900 0,03 0,5
Steypa v/s 0,3 (sænsk) 0,010 0,14
Steypa v/s 0,5 (sænsk) 0,020 0,17
Steypa v/s 0,7 (sænsk) 0,028 0,25
Timbur || trefjum 450 0,016 -
Timbur trefjar 450 0,004 -
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Rakaflutningur
Rakaflutningur verður helst eftir þrem leiðum eins og þegar hefur verið nefnt; flæði,
streymi í lofti og hárpípukröftum. Iðulega er erfitt að skilja á milli flutnings annarsvegar
sem flæði og hinsvegar streymi í lofti (hliðstætt vandamál og varðar varmaflutning), en
þó er vitað að streymi í lofti verður fyrst merkjanlegt við háan loftraka (oft > 80 – 85
%).
Rakaflutningur í hárpípum á sér aðeins stað frá efni með lágan flutningsstuðul til efnis
með háan flutningsstuðul (frá grófpóróttu efni til fínpóróttara).

Rakaflutning má ákvarða reiknislega í samræmi við staðaluppkastið TC 89 WI
29.3:2003. Tilvísanir í uppkastið verða hér styttar í TC89.

Í efni reiknast þéttleiki rakaflutnings, kg/(m2·s) eins og jafna 3.7 sýnir;

g=gv+gl (3.7)

þar sem gv rakaflutningur vegna flæðis (gp) og streymis í lofti (gc)
gl hárpípuflutningur

rakaflutningur vegna flæðis og streymis í lofti, gv, er skilgreint eins og jafna 3.8 sýnir;

TR
pg

x
p

Tg
H

v

a

av
v 






0

0

2
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1



 (3.8)

Þar sem () mótstöðutala vatnsgufuflæðis við rakainnihald , -
0(T) gufuhleypni í lofti með hitastig T, kg/(m·Pa·s)
pv/x stigull gufuþrýstings í lofti, Pa
ga þéttleiki loftflutnings, kg/(m2,s)
a þéttleiki lofts, kg/m3

pv hlutfallsþrýstingur vatnsgufu, Pa

889.461
018.0
314.8

2


W
OH M

R
R

Gufuhleypni í lofti, er eins og jafna 3.9 sýnir (DIN 52615)

a
o P

TT
81.0

7100.2)(   kg/(mPas) (3.9)

Í fræðiritum (þetta var og er jafnvel víða venja enn) eru stuðlarnir () og 0(T) við
drifkraft rakaflæðis teknir saman í eina stærð. Stuðull sem þannig fæst er oft táknaður Dx

þar sem lágmerkið skýrir hvaða drifkraftur er notaður; oft w fyrir rakainnihald og p fyrir
rakaþrýsting, sem dæmi um þetta má nefna gildið p; p=0/. Ókostur aðferðarinnar er
sá að rakaflæðistuðullinn D er augljóslega háður drifkraftinum. Til er fjöldinn allur af
mismunandi efnisgildum fyrir útreikning á rakaflutningi, umreiknistuðla fyrir öll
algengustu gildi er t.d. að finna í Rb-blaðinu Rb (I3).001 ”Vindþéttilög í húsbyggingum-
efniseiginleikar og frágangur”. Kosturinn við framsetningu staðaluppkastsins er að
stuðullinn er hrein hlutfallstala sem er efnisháð, og einungis þarf að velja stuðulinn
þannig að hann passi fyrir valinn drifkraft.
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Fyrir yfirborðslög (yfirborðsmótstöður, málningar o.f.l.) þá er jafngilda formið fyrir jöfnu
3.8, eins og jafna 3.10 sýnir;

aH

av

a

a
svav

sd
v TR

pg
ppT

s
g
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 (3.10)

Af samanburði milli jafnanna 3.8 og 3.10 sést að jafngildisþykkt loftlags, sd, fæst sem ;
sd=·d, þar sem d er þykkt efnislags. Þá gildir almennt að mótstaða efnislags, eða
yfirborðs, fæst sem (jafna 3.11);

Zp=sd/0=d·/0 (3.11)

Efnisgildi til útreikninga á rakaflutningi má t.d. finna í staðlinum ÍST EN 12524:2000,
tækniblaðinu NBI 573.430 og handbókum eftir S. Geving og J. V. Thue (2002) og
Nevander og Elmarsson (1994). Hlutfallstala rakaflæðimótstöðu efna er alltaf háð
hitastigi (sem leiðrétt er fyrir með 0 stuðlinum í jöfnum 3.8 og 3.10) og iðulega einnig
rakainnihaldi efna, þar sem rakaflæðimótstaðan fellur almennt með hækkandi efnisraka.

Samantekt fyrir nokkur algeng byggingarefni er í töflu 3. 2 og fyrir algeng efnislög í töflu
3.3.

Tafla 3.2 Hlutfallstala rakaflæðimótstöðu efna,  (heimild: NBI 573.430)
Efni Þéttleiki

(kg/m3)
Rakaflæðimótstaða, fyrir mismunandi
hlutfallsraka (% HR)
35 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 95

Steinull 15 1,2 – 1,8
Steinull 200 2,2 – 3,3
Frauðplast, þanið 20 19-29 19-29 19-29 19-29
Frauðplast, þanið 30 98
Frauðplast, sprautað 20-60 150
Steypa v/s 0,5 (norsk) 131-195 82-131 27-82 9-27
Fura – þvert á trefjastefnu 29-130 13-51 7,4-26
Krossviður 29-130 14-51 8-25
OSB plata 650 49
Spónaplata 635 37 16
Trétrefjaplata 900 102

Tafla 3.3 Jafngildisþykkt efnislaga, sd (heimild: NBI 573.430)
Efni Þykkt

(mm)
Jafngildisþykkt
loftlags, sd (m)

Textil teppi- með latex bakhlið 3,3-4,1
Linoleum, HR 35-70% 2,5 10
Linoleum, HR 70-80% 2,5 5,3
Vinyl gólfdúkur, mjög lokaður 254
Akryllatex málning 0,05 0,14-0,53
Alkydmálning, 2umf., mött vegg- og loftamálning 2,5-5
Epoxy gólfmálning-tveggja þátta, 2umf. 7,6-14
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Jafngildisþykkt yfirborðsloftlags (mótstaða við yfirborð), sd,s, er sýnd í töflu 3.4.

Tafla 3.4 Jafngildisþykkt yfirborðsloftlags (e: boundary layer) (heimild: TC 89 )

Yfirborð inni sd,si (m)
Stefna varmaflutnings

 Lárétt 0,008
 Upp 0,004
 Niður 0,03

Yfirborð úti (háð vindhraða v) sd,se (m)

v9067
1

Útreikningar á rakaflutningi vegna rakaflæðis í gegnum byggingarhluta byggja þá alltaf á
því að ákvarða þarf hitadreifingu í byggingarhluta, ákvarðaðar eru rakaflæðimótstöður
efnislaga, Zi, og dreifing rakaþrýstings í byggingarhluta síðan ákvörðuð útfrá
umhverfisskilyrðum. Þá sést hvort hætta er á rakaþéttingu, og ef hún er til staðar þarf að
taka tillit til hennar í útreikningi á rakaflutningi. Útreikninga má auðveldlega setja upp í
töflureikni, mynd 3.2 (ath. að útreiknuð gildi á 0 samkvæmt jöfnu 3.9 eru ekki sýnd í
skemanu);

Nýsköpunarmiðstöð íslands Keldnaholti Verk : _____
Dags. : _____

Byggingarhluti - kólnunartala og rakaástand í sniði Framkv. : _____

Janúar Inniloft - hiti (°C); 20 Vindhraði: 5

EFNISLAG (hiti) EFNISLAG (raki) Gufuþrýstingur

Efnislag Þykkt Uppg. Uppg. Mótst. Hitastig Uppg. Uppg. Raka Loftraki Reikn. Mettunar

leiðnit. mótstaða tala rakafl. t. rakam.st. mótstaða í sniði þrýst.

(mm) (W/mK) (m2K/W) (m2K/W) (°C) (mý) (sd) (Z) (%) (Pa) (Pa)

Inni 20 36 841,7 2338

Innri yfirborðsmótstaða 0,130 0,13 0,008 4,0617E+07

.......------ skil 19,2 38 841,7 2224

Málning 0,05 1 0,00 4,00E-01 2,0308E+09

.......------ skil 19,2 38 837,4 2224

Múr 25 1,2 0,02 8,00E+01 1,0167E+10

.......------ skil 19,1 37 816,3 2206

Einangrun 100 0,036 2,78 1,00E+02 5,2099E+10

.......------ skil 1,8 102 708,1 697 <- þétting
Steypa 180 1,950 0,09 8,00E+01 7,6983E+10

.......------ skil 1,2 82 548,2 669

Múr 20 1,4 0,01 5,00E+01 5,3513E+09

.......------ skil 1,2 81 537,1 664

Málning 1 1 0,00 2,00E-01 1,0154E+09

.......------ 1,1 81 534,9 664

.......------ 534,9

Ytri mótstöðutala 0,040 0,04 0,0019342 9,8203E+06

Úti 0,9 82 534,9 652
Z1 = 6,4338E+10

.... varmaflæðimótstaða 3,08 Z2= 8,3360E+10

.....U-gildi 0,33 Rakaflæðimótstaða alls 1,4770E+11 Rakaþ. (kg/m2 h) 1,1060E-06

Mynd 3.2 Útreikningur U-gildis og rakadreifingar í sniði (dæmi um steyptan útvegg)
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4. Rakaeiginleikar íslenskrar steypu
Ýmsir eiginleikar steypu hafa verið mældir um árabil, þetta gildir sérstaklega um
eiginleika er varða styrk, stífleika, vatnshleypni en minna vitað um ýmsa aðra eiginleika,
m.a. er varðar raka. Til eru mæligilda á ýmsum rakaeiginleikum en ekki alltaf vel ljóst
hvaða blöndur var um að ræða. Í verkefninu var ákveðið að skoða rakaeiginleika nánar og
valið að gera þrjár vel skilgreindar, en ólíkar steypublöndur.

Blöndurnar sem um ræðir eru gerðar með þrem mismunandi tegundum grófhluta
fylliefnis, en reynt að hafa þær sambærilegar að öðru leyti. Í öllum blöndunum er
fínefnishluti fylliefnis sambærilegur. Grófhluti fylliefnis var valinn úr þrem mismunandi
námum til að fá samanburð; Björgun, Vatnsskarð og Norskt granít.

Blöndunum er lýst í Viðaukum 2-4, en helstu kennitölur eru í töflu 4.1.

Tafla 4.1 Kennitölur fyrir steypublöndurnar

Nr Fylliefni Sement v/s-tala Mælt loft Fylliefni,
möskvastærð (%)

kg/m3 % 4,0 mm 8,0 mm
1 Björgun 310 0,53 4,5 53 81
2 Vatnsskarð 310 0,53 6,6 47 53
3 Norskt granít 310 0,53 6,6 42 48

Sýnin voru steypt 2. mars 2006, höfð í mótum í þrjá daga og þá tekin úr mótum og sett
beint í rakaklefa (>98 %HR og sýni yfirborðsrök) þar sem þau voru höfð í 4 mánuði til að
tryggja að efnabreytingar væru að mestu um garð gengnar áður en mælingar hæfust.
Fyrstu þrjá mánuðina var fylgst með þyngdarbreytingu yfirborðsþerraðra sýna, tafla 4.1.
Sýnin auka þyngd sýna allan tímann, en heildarþyngdaraukning á tímabilinu í hverju sýni
nær ekki 1% (mest í blöndu 2, rúm 0,8%).

Tafla 4.1 Þyngdaraukning sýna

Blanda Þyngdaraukning eftir
29 daga 93 daga

1 0,00368 0,00560
2 0,00644 0,00821
3 0,00537 0,00732

Eftir fjóra mánuði ( 6. júlí 2006) voru sýnin vegin og mæld til að ákvarða rakan
efnisþéttleika og upphafsstærð, sýni síðan þurrkuð og mæld á ný. Niðurstöður þessara
mælinga gefa þurran efnisþéttleika, upphafsraka og þurrkrýrnun, sjá töflu 4.2.

Þurr efnisþéttleiki allra blandnanna er svipaður, en upphafsraki og þurrkrýrnun
mismunandi. Blanda 2 hefur óvenju mikinn upphafsraka, sem skýrist af hárri holrýmd
fylliefnanna, og báðar íslensku blöndurnar (1 og 2) hafa mun hærri þurrkrýrnun heldur en
blandan með norska granítinu.
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Tafla 4.2 Rúmþyngd, upphafsraki og þurrkrýrnun

Blanda Þurr efnisþéttleiki

(kg/m3)

Upphafsraki

(kg vatn/kg þurrt efni)

Þurrkrýrnun 1)

(hlutfallstala)
1 2180,0 0,082 0,0020
2 2113,9 0,102 0,0018
3 2151,5 0,078 0,0005

1) Stærðarbreyting frá upphafsástandi og í þurrt ástand

Hér verður gerð grein fyrir mælingum á sýnum úr þessum blöndum en jafnframt raktar
eldri niðurstöður til samanburðar.

Rakaeiginleikar- mæligildi
Rakadrægni, rakaísogstala
Rakadrægni og rakaísogstala er skilgreint eins og jafna 3.4 sýnir. Mæling á rakadrægni er
gerð með því að láta sýni vera í snertingu við vatnsyfirborð og fylgjast með vatnsupptöku
sýnisins háð tíma. Stærð sýna, af blöndunum þrem, sem notuð voru í
vatnsdrægniprófunum eru um 75·75·190 mm3, mælingar hófust í byrjun nóvember 2007
og sýnin höfðu þá verið í innilofti (20 °C og 25-35 %HR) í 16 mánuði þegar mælingar
voru gerðar.

Útfrá stærð og þyngd sýna í upphafi prófana og samanburði við mældan þurran
efnisþéttleika (tafla 3.2) fæst efnisraki í upphafi rakadrægni prófana, tafla 4.3. Sýni 1
hafði blotnað og var því þurrkað í ofni í nokkra sólarhringa fyrir prófun, hin sýnin eru í
því rakaástandi sem ákvarðast af áðurnefndum umhverfisaðstæðum. Það er athyglisvert
hve efnisraki er enn hár í sýni 2, en mældur efnisrakinn er 7,3 % (af þurri þyngd) gefur
góða hugmynd um “eðlilegan” jafnvægisraka við inniaðstæður. Samsvarandi efnisraki í
blöndu 3 mælist 5,0 %.

Tafla 4.3. Þurr efnisþéttleiki, rakur efnisþéttleiki í upphafi rakadrægniprófana og efnisraki

Blanda Þurr eðlisþéttleiki

(kg/m3)

Rakur efnisþéttleiki

(kg/m3)

Efnisraki

(kg vatn/kg þurrt efni)
1 2180,0 2180,0 0,000
2 2113,9 2267,3 0,073
3 2151,5 2259,1 0,050

Efnisraki sýnanna í upphafi prófana er því nokkuð mismunandi og má vænta þess að
þetta hafi áhrif á mældan vatnsdrægnihraða. Niðurstöður mælinga á rakadrægni fyrir
blöndur með íslenskum fylliefnum (blanda 1 og 2) eru sýndar á línuriti 4.1. Þegar
mæligildin eru skoðuð þá sést að stuðullinn A (jafna 3.4) er í raun ekki fasti, gildi sem er
ákvarðað í upphafi ferilsins er nokkuð frábrugðið gildi sem fæst þegar nokkuð er liðið á
prófunina. Hér er valið að reikna stuðulinn alltaf útfrá mæligildunum sem fást eftir 1
mínútu (sýnin fremur þurr), en á það skal bent að gildi stuðulsins fellur nokkuð hratt með
vaxandi tíma. Þessi gildi, ásamt eldri gildum eru tekin saman í töflu 4.4 (athuga ber að
ekki er víst að rakaísogstalan sé reiknuð á sambærilegan hátt fyrir öll gildin), og sést þar
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að áhrif efnisgæða og samsetningar á rakadrægni steinsteypu og múrs eru umtalsverð. Í
samanburði við erlend gildi, tafla 3.1, sést að rakaísogstala íslenskrar steypu er ívið hærri
heldur en gildir fyrir t.d. sænska steypu.

Í vatnsdrægniprófuninni voru allar hliðar sýnanna óvarðar, enda hugsanleg útgufun um
þessar hliðar ekki talin skipta máli þar sem prófunin stóð aðeins í 24 klst. Að prófun
lokinni var öllum hliðum eins sýnis (nr. 2) lokað nema þeirri sem dró upp vatn áður, og
fylgst með útþornunarhraðanum og eru niðurstöður sýndar á línuriti 4.1 Af línuritinu má
glögglega sjá hve vatnsísogið er miklu hraðvirkari orsök rakabreytinga heldur en
útþornun, samsvarandi áhrif sjást einnig úr öðrum hliðstæðum mælingum (sjá síðar).
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Tafla 4.4 Rakadrægni mismunandi steypu og múrs

Efni Rakaísogstala A
kg/(m2 ·s0,5)

Heimild

Blanda 1 (Björgun, 2180 kg/m3) 0,025
Blanda 2 (Vatnsskarð, 2114 kg/m3) 0,032
Blanda 3 (Norskt granít, 2152 kg/m3)
Steypa úr Rauðamelsefni 0,01 1
Pússuð steypa 0,006 1
Vikursteypa (1380 kg/m3) Ca. 0,02 1
Vikursteypa (700 kg/m3) Ca. 0,04 1
Gjallsteypa Ca. 0,17 1
Alkalískemmd steypa 1) 0,01 1
Ímúr múrkápa (Semkís 140 + 240) 0,01 – 0,02 2
1) Ekki Rauðamelsefni
Heimildir 1: Ríkharður, 1979b (tölugildi umreiknuð fyrir tíma í sekúndum)

2. Björn, 1992 – múr án yfirborðsmeðhöndlunar
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Rakahleypni, mótstöðutala gufuflæðis
Mótstöðutala gufuflæðis er kennitala fyrir rakahleypni efnis. Talan er einingarlaus og
segir í reynd til um hlutfallslega mótstöðu gegn gufuhleypni efnisins í hlutfalli við
rakaflutning í lofti (sjá umfjöllun í kafla 3). Eldri einingar yfir hliðstæðan eiginleika eru
t.d. PAM og Z-gildi2. Rakaflutningur í efni er annarsvegar í gasfasa (gufuhleypni) og
hinsvegar í vökvafasa. Síðari leiðin verður ráðandi þegar samfelldur vatnsfasi er til
staðar í efninu en upp að þeim mörkum er fyrrnefnda flutningsleiðin ráðandi. Í
rannsóknum er erfitt að skilja á milli þessara leiða og því iðulega gefin upp
rakahleypnitala (háð efnisraka), sem er talin túlka samanlagðan flutning í vatns- og
gufufasa. Rakahleypnitalan segir til um hver mótstaða efnisins gegn flutningi raka
(gufuflæði) er í efninu. Rakahleypni hefur verið mæld fyrir íslensk efni í mjög
takmörkuðum mæli og því nauðsynlegt að taka mið af erlendum niðurstöðum þó svo ætla
megi að mótstaða í þeim sé meiri vegna minni holrýmdar fylliefna.

Hraði útþornunar
Upplýsingar um rakahleypni efnis nægja ekki til þess að leggja megi mat á
útþornunarhraða þar sem mæling á rakahleypni er gerð við stöðug skilyrði og því ekki
tekið tillit til áhrifa mismunandi bindiorku, sem þarf að yfirstíga svo útþornun eigi sér
stað. Útþornunarferli efnis er því iðulega mælt sérstaklega, þessi mæling er jafnframt
auðveldari viðfangs heldur en mæling á rakahleypni.

Ríkharður (1979b) sýnir niðurstöður varðandi útþornun steypusýna (25·25·25,3 mm), sem
máluð voru á öllum hliðum utan einni og látin þorna við útiaðstæður. Mælingar voru
gerðar með mælingu á rafleiðni í sýnunum og niðurstöður gefnar upp sem tölur á bilinu 1
til 100. Í skýrslunni er einnig sýnt samband milli leiðnimælingar og efnisraka (%
þyngdar) fyrir eina steypublöndu. Línurit 4.2 sýnir niðurstöður unnar útfrá þessum
tveim mismunandi mæliniðurstöðum, það er erfitt að fullyrða um hvort upplýsingarnar
passi fyllilega saman, en niðurstaðan ætti að gefa góða hugmynd um breytingu í
efnisraka.
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2 Í báðum tilvikum sýna gildin áhrif efnis og rakahleypni í lofti, þ.e. f(0, ). 1 Z (GPa·s·m2/kg)=2 PAM



Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar, rakaástand og viðhaldsþörf

22/49

Björn (1992) sýnir mæliniðurstöður á vætingu og síðan útþornun múrs. Sýnin voru
50·50·2,5 cm, múrhúð frá Ímúr (skelin byggð upp úr tveim múrlögum Semkís 140 og
240, =1450-1500 kg/m3). Jöðrum sýna var lokað þannig að væting og síðan útþornun
átti sér einungis stað um aðalfleti sýna. Vatnsdrægni var mæld með því að úða á einn flöt
sýnis og vigta það reglulega, sýni voru síðan geymd innanhúss, 20 °C og 30-40 %HR,
þannig að vel loftaði um báðar hliðar þeirra, og fylgst með útþornunarferlinu, línurit 4.3.
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Jafnvægisraki og jafnvægisrakalínur (e: sorptionsisoterm) sýna samband efnisraka og
loftraka umhverfis. Björn (1992) sýnir jafnvægisrakalínur fyrir nokkrar tegundir af
íslenskum múrblöndum, bæði vikurmúr og múrblöndur frá Ímúr, og er ein slík sýnd á
línuriti 4.4 ásamt sænskum niðurstöðum fyrir steypu og múr (rakainnihald gefið upp í
einingunni kg/m3). Á línuritinu sést að jafnvægisrakalínan fyrir íslenska múrinn liggur
talsvert hærra heldur en fyrir t.d. sænskan kalk-sementsmúr. Í verkefninu sem hér er
fjallað um var jafnvægisraki mældur fyrir áðurnefndar steypublöndur, línurit 4.5 og til
samanburðar sænsk steypa K25 (rakainnihald gefið upp í einingunni kg/kg). Af
línuritinu sést að jafnvægisraki íslenskrar steypu liggur talsvert hærra heldur en gildir
fyrir sænsku steypuna og skýrist þetta að einhverju leyti af meiri holrýmd íslensku
fylliefnanna en einnig af meiri holrýmd sementsefju þeirrar íslensku (lítill munur á
blöndum 1, 2 og 3, þar sem sú síðastnefnda er með grófu fylliefni úr granít en íslensku
fínefni).

Það er augljóst af umfjöllun hér að framan að gerð steypu og samsetning skiptir mjög
miklu máli fyrir rakaeiginleika efnisins, og því þéttara sem efnið er þeim mun hagstæðari
eru rakaeiginleikar að því er varðar þol gegn rakaálagi. Jafnvægisraki íslenskra
sementsbundinna efna virðist vera nokkuð hærri heldur en gildir fyrir t.d. sænsk efni, en
rakadrægnin er hinsvegar nokkuð svipuð.
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hinsvegar 2 ára gömul.



Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar, rakaástand og viðhaldsþörf

24/49

Mæling á yfirborðseiginleikum
Mælingar á loft- og vatnshleypni ásamt vatnsdrægni (vatnsísog) yfirborðs má gera með
ýmsum hætti í rannsóknastofu og jafnvel einnig í mörkinni. Til slíkra mælinga hentar nýr
mælibúnaður “Autoclam” prýðilega þar sem þannig má auðveldlega mæla þessa
eiginleika í mörkinni. Tækið er framleitt af Amphora NDT Ltd, Norður Írlandi. Tækið
(sjá mynd 4.1) samanstendur af þrýstibúnaði sem setur ýmist loft eða vatn á yfirborð
undir ákveðnum þrýstingi, og aflestrarbúnaður sem gefur beint gildi stuðlanna sem leitað
er eftir. Tækið getur mælt lofthleypni, vatnsdrægni og vatnshleypni, hver mælinganna
þriggja tekur 15 mínútur (ekki þó hægt að mæla vatnsdrægni og vatnshleypni á
nákvæmlega sama stað), öll mæligildin byggja á úrvinnslu mæligilda frá tímabilinu 5-15
mínútur af mælitíma.
Mælisvæði tækisins er hringlaga, með þvermál 50,00 mm og flatarmál svæðisins (innra
flatarmál “base ring”) er því Aac =1,9635·10-3 m2.

Mynd 4.1
Autoclam mælitæki

Lofthleypni
Í mælingu á lofthleypni er fyrst byggður upp liðlega 0,5 bar þrýstingur, og síðan fylgst
með þrýstibreytingu á tíma. Mæligildið er gefið upp sem API (Air Permeability Index) í
einingunni Ln(þrýstingur)/mínútu. Umreikningur yfir í hefðbundnari einingu, lofthleypni
stuðul, er möguleg (sjá bls. 14 í tækjalýsingu); ka(m2)=(API)0,8754·8,395·10-16.
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Vatnsdrægni
Mæling á vatnsdrægni yfirborðs er gerð við 0,02 bar þrýsting, sem á að tryggja að ísog sé
einungis vegna háræðasogs en ekki vegna ytri þrýstings, gildið er gefið upp ASI
(Autoclam Sorptivity Index) í einingunni m3/mínútu. Vatnsdrægni vs
(mm/(m2,hour0,5)=ASI·7746/Aac. Í leiðbeiningum framleiðandans kemur ekki fram að
umreiknaða einingin er mm/(m2,hour0,5) – þeir skrifa hana sem mm/(hour0,5), en þetta er
auðséð.
Útfrá skilgreiningu á stuðlinum ASI er auðvelt er að umreikna niðurstöður til að fá
samanburð við hefðbundnar mælingar, og fá þannig mat á stuðulinn A í jöfnu 3.4;
A= ASI·129,1/Aac .

Tækið hentar einstaklega vel í gæðamati á vatnsdrægu yfirborði, þar sem vatnsdrægni
þess gefur mikilvægar upplýsingar um þéttleika, og þannig má sem hægast setja kröfu í
verklýsingu sem hægt er að skoða síðar hvort er uppfyllt í reynd.

Tækið var notað á rannsóknastofu til að mæla vatnsdrægni yfirborða steypu úr
mismunandi blöndum, og sem fengið hafði mismunandi aðhlynningu, og er gerð grein
fyrir niðurstöðum í skýrslu þeirra Ingunnar Loftsdóttur og Hákonar Ólafssonar (2005).

Niðurstöðurnar sýna ljóslega áhrif mismunandi steypugæða og hversu áhrifarík góð
aðhlynning er (steypurnar C-25; v/s 0,51, C-35; v/s 0,43 og C-50; v/s 0,34 höfðu allar
fengið góða aðhlynningu);
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Til samanburðar má nefna viðmiðunargildi á ASI stuðlinum sem framleiðandinn gefur
upp fyrir mæliniðurstöður fengnar með umræddri aðferð, og umreiknaðar stærðir yfir í
hefðbundinn A-stuðul, tafla 4.5:

Tafla 4.5 Viðmiðunargildi fyrir vatnsdrægnistuðul og rakaísogstölu

Gæði yfirborðs
(yfirborðsvörn)

Vatnsdrægni stuðull ASI Rakaísogstala A

·10-7 m3/mínútu kg/(m2·s0,5)
Mjög góð ASI 1,30 A < 0,0085
Góð 1,30 < ASI 2,60 0,0085 < A 0,0171
Léleg 2,60 < ASI 3,40 0,0171 < A 0,0224
Mjög léleg 3,40 < ASI 0,0224 < A

Af töflu 4.5 má sjá að mæld vatnsdrægni fyrir steypu v/s 0,61 (línurit 4.5) samsvarar
rakaísogstölunni A= 0,0085, sem er um 1/3 af mældum gildum blandna 1 og 2 (tafla 4.4).
Mismuninn má örugglega rekja til þess að eins og áður segir eru aflesin gildi af Autoclam
tækinu byggð á mæligildum þegar liðnar eru 5-15 mínútna mælitími en gildin úr töflu
4.4. sem tekin eru til samanburðar voru reiknuð útfrá mæligildum fyrstu mínútuna (þurrt
sýni).

Vatnshleypni
Með Autoclam tækinu má einnig mæla vatnshleypni efnislags. Mælingin er þá gerð við
0,5 bar þrýsting og má gera ráð fyrir að vatnsflutningur sé vegna samverkandi
háræðakrafta og ytri þrýstings. Vatnshleypnin er gefin upp í einingunni m3/mínútu og
má nota sömu aðferð til umreikninga í hefðbundnar einingar hérlendis eins og getið fyrir
varðandi vatnsdrægni hér að ofan.
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5. Útreikningar á rakaástandi útveggja
Útreikningar á rakaástandi steyptra útveggja hérlendis (Óskar Valdimarsson, 1979, Óli
Hilmar Jónsson, 1996, Ýmsir, 1995) hafa eingöngu tekið mið af hættu á rakaþéttingu
fundið með aðferð Glasers. Niðurstöður sýna að einhver rakaþétting getur iðulega átt sér
stað, oft nær þéttiraki þó að þorna út að sumarlagi. Í þeim tilvikum þegar uppsöfnun á
ársgrundvelli á sér stað þá er reiknuð rakauppsöfnun iðulega innan við 100 g/m2 ,ár.

Reiknisleg áhrif rakaflæðis á steypuraka – aðferð Glasers
Rakaflæði og hætta á rakaþéttingu í vegg er beint háð aðstæðum innandyra sem utan (hiti
og raki) og uppbyggingu veggjarins. Mat á rakaflutningi og hættu á rakaþéttingu er
iðulega gerð samkvæmt aðferð Glasers þar sem drifkraftur rakaflutnings er rakaflæði
innanfrá og út, þessir reikningar gefa þá allgóða mynd af rakaástandi þegar ytri vætingar
gætir ekki. Í reynd eru umhverfisaðstæður og efniseiginleikar breytilegt frá einu tilviki til
annars, jafnvel litlar breytingar á forsendum varðandi inniaðstæður geta haft mikil áhrif á
reiknislega hættu á rakaþéttingu.

Til að sýna áhrif umhverfis á rakabúskap íslensk útveggjar eru hér reiknuð tvö tilfelli:
Tilfelli 1 – innihiti fremur hár, eða 22 °C og loftun undir meðallagi sem gefur fremur

háan loftraka innilofts.
Tilfelli 2 – innihiti venjulegur, eða 20 °C og loftun í meðallagi sem gefur loftraka

innilofts innan algengra marka.

Forsendur reikninga eru sýndar í töflu 5.1.

Tafla 5.1 Yfirlit yfir úti- og inniaðstæður fyrir reiknuð tilvik #1 og #2

Jan Feb Mars Apr Maí Júní Júlí Ág Sep Okt Nóv Des

Úti;
Reykjavík meðaltal 1971-1980
Loftraki (%HR) meðaltal 1971-1980 81 81 81 82 77 78 82 82 81 82 83 82
Lofthiti (°C) meðaltal 1931-60 -0,4 -0,1 1,5 3,1 6,9 9,5 11,2 10,8 8,6 4,9 2,6 0,9
. -> … rakamagn (g/m3) 3,80 3,89 4,38 4,99 6,09 7,31 8,55 8,34 7,16 5,66 4,87 4,24

Inni;
Tilfelli #1
Lofthiti (°C) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Mettunarraki /g/m3) 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24
Rakabæting (g/m3) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
.->.. reiknaður loftraki (%HR) 35,33 35,79 38,38 41,51 47,25 48,38 54,83 53,74 52,83 45,02 40,90 37,65

Tilfelli #2
Lofthiti (°C) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Mettunarraki /g/m3) 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3
Rakabæting (g/m3) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
.->.. reiknaður loftraki (%HR) 33,5 34,0 36,9 40,4 46,7 53,8 60,9 59,7 52,9 44,3 39,7 36,1

Uppbygging veggjar og rakaeiginleikar einstakra efnislaga er í samræmi við töflu 5.2.
Uppbygging og efnisval er dæmigert fyrir íslenskan útvegg sem einangraður er að innan,
yfirborðsmeðhöndlun að utan er fremur opin en að innan venjuleg plastmálning. Með
rakaþéttari yfirborðshúð að innanverðu má hafa veruleg áhrif á reiknaðan rakabúskap
veggjarins.



Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar, rakaástand og viðhaldsþörf

28/49

Tafla 5.2 Uppbygging og efniseiginleikar útveggjar

Þykkt

d
(mm)

Leiðni-
tala


(W/mK)

Varmamót-
staða

R
(m2K/W)

Rakaflæði-
mótstaða


(-)

Jafngildis-
þykkt

Sd

(m)
Innri mótstaða 0,13 0,008
Málning (inni) - 0,4
Múr (inni) 25 80
Frauðplast 100 100
Steypa 180 80
Múr (úti) 20 50
Málning (úti) - 0,2
Ytri mótstaða 0,04 0,002

Niðurstöður útreikninga sýna uppsafnaðan raka eða útþornun mánuð fyrir mánuð, sjá
línurit 5.1 til 5.4. Línurit 5.1 og 5.2. sýna uppsafnaðan raka (+ gildi) eða mögulega
útþornun (- gildi), í báðum tilvikum verður rakaþétting að vetrarlagi og síðan einhver
útþornun að sumarlagi. Til þess að sýna betur áhrif þéttingar og síðan útþornunar þá er í
línuritum 5.3 og 5.4 sýnt uppsafnað ástand mánuð fyrir mánuð yfir tveggja ára tímabil.
Af línuritunum sést að í tilfelli #1 nær veggurinn ekki að þorna út milli ára og stöðug
rakauppsöfnun á sér stað. Í tilfelli #2 nær veggurinn að þorna milli ára og þar er möguleg
útþornun talsvert meiri heldur en þarf til að þurrka vegginn vegna rakaþéttingar innanfrá,
þ.e. veggurinn ætti að geta tekið einhverri vætingu vegna úrkomu án þess að slíkt valdi
vandkvæðum.

Reiknidæmin tvö sýna þannig talsvert mismunandi niðurstöðu, þrátt fyrir að munur í
umhverfisaðstæðum sé lítill. Þó svo að reiknislega verði uppsöfnun raka frá ári til árs í
tilfelli #2 hér að ofan þá er ekki endilega víst að þetta valdi vandkvæðum nema að til
mjög langs tíma sé litið. Uppsafnaður raki eftir tvö ár er þar 50 g/m2, en til samanburðar
má hafa að 1 % rakabreyting í steypu veggjarins samsvarar tæpum 4 kg vatns á hvern
fermetra í steyptum veggnum. Útreiknuð rakauppsöfnun hefur því lítil áhrif á rakastig
veggjarins, nema í þeim tilfellum þegar stöðug uppsöfnun er milli ára, eða að rakinn
safnast upp sem ís inni í veggnum og getur þá valdið rakavandamálum þegar íslagið
bráðnar.
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Línurit 5.1 Tilfelli 1
Rakauppsöfnun eða útþornun mánaða

Línurit 5.2 Tilfelli 2
Rakauppsöfnun eða útþornun mánaða
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Línurit 5.3 Tilfelli 1
Uppsafnaður raki

Línurit 5.4 Tilfelli 2
Möguleg, ónýtt, útþornun

Reiknisleg áhrif rakaflæðis og slagregns á steypuraka
Áhugavert er að skoða hvernig rakaástand steypts veggjar breytist frá því veggurinn er
steyptur og síðan yfir nokkurra ára tímabil þegar tekið er tillit til bæði rakaflæðis innanfrá
og ytri vætingar vegna slagregns. Þar sem umhverfisáhrif eru breytileg dag frá degi og ár
frá ári, þá er hér gerð sú einföldun að nálga umhverfisþættina (útihita, loftraka úti og
sólargeislun) sem sínusferil fyrir hvern veðurþátt með gefið meðalástand og útslag.
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Væting vegna slagregns er tekin sem meðalvæting yfir mánuð en ekki tekið nánara tillit
til óreglulegrar endurkomu vætingarinnar. Útreikningar munu samt gefa hugmynd um
hvernig rakaprófíll steypunnar verður við jafnvægisskilyrði og jafnframt hvernig
árssveiflan er en ekki endilega hver rakinn er nákvæmlega. Hafa þarf í huga að áhrif
vætingar slagregns á rakaástand steypunnar eru ekki vel þekkt, auk þess sem áhrif stefnu
veggjar og skjóláhrif nágrennis munu í reynd ráða miklu um slagregnsáhrif á vegginn.
Áhrif frá breytilegum umhverfisþáttum og áhrifum nágrennis á vætuálag eru áhugavert
rannsóknarefni sem hugað verður að við annað tækifæri.

Veggurinn sem er reiknaður er hefðbundinn steyptur veggur, einangraður að innan með
50 mm frauðplasti en efniseiginleikar og lýsing að öðru leyti í samræmi við gildi í töflu
5.2. Væting vegna slagregns (þ.e. rakaupptaka veggyfirborðs) er hér reiknuð sem 0,5%
af mældri meðalúrkomu, og er ársúrkomunni dreift jafnt á alla mánuði ársins.

Í útreikningum voru notaðir allvel þekktir eiginleikar sænskrar steypu, og frekar grófar
nálganir varðandi vatnsdrægni yfirborðs gagnvart slagregnsvætingu (byggt á
mæliniðurstöðum í Björn Marteinsson, 1992). Það bíður annars tækifæris að endurtaka
útreikningana með upplýsingum sem gilda fyrir íslenska steypu, fyrst þarf að kanna betur
tíðni slagregns eftir áttum.

Í útreikningum var efnisraki reiknaður í einingunni ‘kg/m3’, í samanburði við mældan
efnisraka, sem iðulega er birtur í einingunni ‘% HR’ (jafnvægisloftraki) þá má finna
jafnvægisloftrakann beint með notkun línurits 4.4 (ef nota á línurit 4.5 þarf að umreikna
reiknaðan raka yfir í hlutfallstölu ‘efnisraka (kg/kg)’ sem fæst með því að deila í
reiknaðan efnisraka með þurrum efnisþéttleika, sjá t.d. gildi í töflu 4.2, áður en lesið er af
línuritinu). Nauðsynlegt er að hafa í huga að reiknuð niðurstaða er fyrir sænska steypu,
og niðurstöður því ekki beint sambærilegar við mældan raka í íslenskri steypu.

Efnisraki er reiknaður fyrir mismunandi dýpi í steyptum veggnum. Útfrá gefnum
forsendum verður ekki rakauppsöfnun í veggnum, en jafnvægisrakinn er mjög
mismunandi eftir því hvort ytri vætingar gætir eða ekki. Með notkun á
jafnvægisrakalínuriti 4.4 fæst að reiknaður meðalraki í jafnvægisstöður samsvarar til um
60 %HR þegar slagregnsvætingar gætir ekki, en um 80 %HR þegar slagregnsvætingar
gætir. Breyting í efnisraka eftir mánuðum, og í mismunandi dýpi eru sýndar í línuritum
5.6 og 5.7. Af línuritunum sést glögglega hversu hlutfallslega rakur ytri hluti steypta
veggjarins er þegar slagregnsvætingar gætir. Í línuriti 5.7 sést að mestur reiknaður
efnisraki næst að vorlagi (mars) og er þá um 110 kg/m3 sem samsvarar því að
jafnvægisloftraki í steypunni sé 95 %HR, steypan getur þannig tímabundið verið mjög
rök í þessu tilviki. Steypan þornar síðan nokkuð yfir sumarið og efnisraki við yfirborð fer
niður í 97 kg/m3 eða sem samsvarar jafnvægisloftraka liðlega 90 %HR. Innri hlutar
veggjarins eru mun þurrari.
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Línurit 5.7
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6. Mæling á efnisraka í steyptum útveggjum
Rakastig útveggja má kanna með mælingum, en þar sem aðstæður og efniseiginleikar eru
mjög margbreytilegir þá þurfa mælingar að vera umfangsmiklar ef meta skal hættu á
efnisskemmdum eingöngu útfrá þeim. Það er því áhugavert að skoða bæði
mæliniðurstöður og reyna að skýra þær með reiknilíkani, sbr. fyrstu tilraun til slíks í kafla
5, ef þannig má fá öflugra tæki til að grundvalla áhættugreiningu varðandi væntanlega
tíðni skemmda.

Í eftirfarandi texta er gerð grein fyrir mæliaðferðum og helstu mæliniðurstöðum sem
liggja fyrir, og þær ræddar í samanburði við niðurstöður útreikninga á rakainnihaldi
steypu úr kafla 5.

Aðferðir til að mæla raka í steyptum veggjum hérlendis hafa verið þrennskonar;
 Vigtun, þurrkun og vigtun
 Leiðnimæling
 Mæling á hlutfallsraka lofts í boraðri holu í steypu

Ástæða er til að fjalla lauslega um þessar þrjár mæliaðferðir og skýra kosti og galla
hverrar um sig.

Vigtun-þurrkun og vigtun
Þetta er hin hefðbundna rannsóknastofumæling þegar mæla á efnisraka. Sýni af efninu er
vigtað rakt, sýnið síðan þurrkað í ofni (steypa almennt við 105 °C) þar til það hættir að
léttast og þá vegið þurrt. Útfrá vigtunartölunum má auðveldlega ákvarða magn af
lausbundnu vatni (uppgufanlegu vatni, “fysikaliskt” bundnu vatni) sem hlutfalli af þurri
þyngd. Aðferðin er nákvæm og gefur sem slík fræðilega rétta niðurstöðu. Sýnataka og
stærð sýnis mun hinsvegar hafa áhrif á nákvæmni niðurstöðunnar og í reynd má ætla að
ónákvæmnin sé allt að 5 % [ Samuelsson, 1982]. Í steyptum útveggjum er sýnatakan
almennt gerð með kjarnaborun, og þá þurrborun svo röskun á efnisraka sýnisins verði í
lágmarki. Mæliónákvæmnin í niðurstöðum af þessum sökum er ekki þekkt.

Leiðnimæling
Sett eru tvö skaut í efnið sem mæla skal og viðnám milli skautanna mælt (þ.e. mældur
straumur við gefna spennu og viðnámið reiknað út), en sem kunnugt er þá er rafleiðni
margra efna mjög háð rakastigi þeirra. Aðferðin er einstaklega handhæg og við
endurteknar mælingar milli sömu skauta gefur hún ágæta mynd af rakabreytingum í
efninu. Niðurstöður mælinga eru ýmist gefnar upp sem hlutfallstala (1-100) eða sem
efnisraki (% þyngdar) ef mælirinn hefur verið kalibreraður fyrir efnið.

Mæling loftraka (jafnvægisraka)
Boruð hola í efnið og loftraki í holrýminu mældur þegar talið er að jafnvægi hafi náðst
milli lofts í holunni og efnisraka umlykjandi efnis. Þar sem mjög sterkt samband er milli
lofthita og loftraka þá krefst aðferðin talsverðrar varkárni þegar mæld eru
augnabliksgildi. Mælana þarf að kalibrera reglulega, og fyrir góðan mæli er
kalibreringsnákvæmnin 2 % HR og 0,1 °C. Með nýkalibreruðum mæli má ætla að
mælifrávik (ónákvæmni) við mælingu sé allt að 5 % [ Samuelsson, 1982].
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Í öllum tilvikum er gert ráð fyrir að mæling eigi sér ekki stað fyrr en einhverjum dögum
eftir að holan er boruð, þar sem við borunina þá breytist raki og hiti efnisins þannig að
mæligildi í nýboraðri holu yrðu misvísandi. Mæliskekkjan er síðan háð því hversu
langan tíma mælirinn er látinn standa í holunni áður en aflestur fer fram, og má miða við
að tíminn þurfi að vera minnst 24 stundir svo skekkjan verði innan við 1 % [Samuelsson,
1994]. Sölt í upplausn hafa alltaf áhrif á gufuþrýsting og þar með á mældan loftraka,
þessi áhrif geta því orðið til þess að mælt rakastig steypunnar sé ekki í samræmi við
raunverulegan efnisraka. Mæling á klóríðmagni í steyptum útveggjum [Rögnvaldur
ofl.,1995] sýnir að gera má ráð fyrir að a.m.k. innihald af sjávarsalti geti verið
allmismunandi eftir húsum. Ekki er þó ljóst hver áhrif þessa eru á mæliniðurstöður á
loftraka í steypu í verkefninu sem hér um ræðir.

Jafnvægisraka efnis má einnig mæla á sýni sem tekið er af efninu, það mulið og sett í
glerhylki sem má loka og jafnvægisloftrakinn í ílátinu síðan mældur.

Mæliniðurstöður
Mælingar á raka í steypu og múr hafa verið gerðar um nokkurra áratuga skeið hjá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands (áður Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins). Á árunum
1979-1983 voru gerðar umfangsmiklar mælingar á raka með leiðnimælingu af þeim
Hákoni Ólafssyni, Ríkharði Kristjánssyni, Bjarna Þórðarsyni og Karsten Iversen (sjá
heimildaskrá aftast). Björn Marteinsson mældi raka í múrskel á einangrun með síritandi
mælingum á jafnvægisloftraka og hita 1994-5, Rögnvaldur Gíslason o.fl. tóku sýni úr
steyptum útveggjum til rakamælinga með vigtun-þurrkun-vigtun á árunum 2001-2002 og
Helgi Hauksson mældi jafnvægisloftraka í steyptum útveggjum 2003-2005. Hér verður
fjallað um þann hluta þessara mælinga sem unnt er að bera saman innbyrðis, en að svo
stöddu verður ekki reynt að nota niðurstöður leiðnimælinga í samanburði milli
mismunandi húsa.

Björn Marteinsson (ekki birt áður);
Mældur var jafnvægisloftraki og lofthiti í þunnri múrskel (25mm) á steinullareinangrun
(s.k. Ímúr-kerfi). Veggurinn snýr í SA, er sléttmúraður og ómálaður. Mælingar voru
gerðar með síritandi mælibúnaði, mæliniðurstöður eru í línuriti 6.1. Sýndar
mæliniðurstöður eru frá því snemma í maí 1995 og fram í september sama ár. Áberandi
er hve yfirborðshiti getur tímabundið orðið hár vegna áhrifa sólargeislunar, hitastigið fer
iðulega yfir 40 °C. Hitastigssveifla innan sólarhrings er snögg og varð á tímabilinu allt
að 45 °C. Jafnvægisraki lofts breytist einnig mjög hratt, enda bein tengsl milli loftraka og
lofthita, auk þess sem greina má áhrif vætingar á tímabilinu. Jafnvægisloftrakinn fer
lægst niður í 20 %HR og hæst í 100 %HR. Það er ástæða til að hafa snöggar breytingar í
loftraka, væntanlega vegna áhrifa sólargeislunar á flötinn, í huga þegar mæla á loftraka
með stökum mælingum- nauðsynlegt er að mæla þegar áhrifa sólargeislunar á flöt gætir
ekki, þ.e. helst þarf að mæla þegar sól hefur ekki skynið á flöt í einhverjar klukkustundir.
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Línurit 6.1 Mæling á loftraka og lofthita í múrskel á einangrun; suð-austur veggur

Rögnvaldur Gíslason (2002)
Kjarnar voru teknir úr 19 húsum með þurrborun í desember og janúar þegar talið var að
steypan væri farinn að nálgast hámarksrakainnihald. Úr hverjum kjarna voru sagaðar
þrjár 3 cm sneiðar, ein í 2-5 cm dýpi frá yfirborði, önnur úr miðjum kjarna og sú síðasta
úr innri hlið kjarna og raki í hverri sneið mældur með vigtun, þurrkun og loks vigtun á
þurru sýni.
Mældur efnisraki er á bilinu 4,7 – 9,3 (% þyngdar), oftast 6,5-7% og óverulegur munur á
norður og suður hliðum. Með tilvísun í mældan jafnvægisraka fyrir íslensku
steypublöndurnar, línurit 4.5, sést að ytri mörk á mældum raka samsvarar
jafnvægisloftraka 65-100 %HR, og að jafnvægisrakinn er oftast á bilinu 85-90 %HR.
Þessum niðurstöðum ber vel saman við mælingar Helga Haukssonar (sjá hér á eftir).
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Helgi Hauksson (ekki birt áður)
Mældur var jafnvægisloftraki steypu í mismunandi dýpi í nokkrum veggjum mismunandi
bygginga, niðurstöður eru í línuritum 6.2-6.5. Bygging VS er hraunuð, ómáluð, og
stendur talsvert meira áveðurs heldur en bygging MS sem er sléttmúruð og máluð.

Jafnvægisloftraki er í öllum tilvikum talsvert breytilegur eftir árstíðum, og rakinn almennt
lægri í byggingu MS heldur en byggingu VS. Í fyrrnefndu byggingunni er loftrakinn
hærri á norðurhlið heldur en suðurhlið, en þessu er öfugt farið í síðarnefndu byggingunni.
Jafnvægisloftrakinn yst í vegg fer hæst í báðum byggingum upp undir 90 %HR.

Það má vænta þess að slagregnsvæting sé mest á austurhliðum, væntanlega eitthvað
minni á suður- og vesturveggjum og minnst á norðurhliðum, en áhrifa sólar gætir eðlilega
minnst þeirri síðartöldu. Heildaráhrif þessa á rakaástand veggjar eru ekki augljós og
þarfnast nánari skoðunar, sem bíður þess að útreikningar á rakaástandi verði endurteknir
(sbr. umfjöllun í kafla 5) .
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7. Viðhaldsþörf steyptra útveggja – könnun
Veðurfar mun hafa veruleg áhrif á rakaástand í steyptum útvegg og því áhugavert að
skoða hvort þessara áhrifa gæti í reynd á endingu og viðhaldsþörf húshluta og efna. Til
þess að skoða þessi áhrif var gerð könnun meðal húseigenda í Reykjavík og á Akureyri
árið 2006, en úrvinnsla úr könnunni stendur enn yfir. Umhverfisaðstæður í þessum
bæjum eru um margt talsvert ólíkar eins og sjá má af töflu 2.1; hitastigssveifla er mun
minni í Reykjavík heldur en á Akureyri, en ársúrkoma um tvöfalt meiri. Útiloftraki er
svipaður milli bæjanna og yfirleitt talið að sólargeislun sé meiri norðanlands heldur en
sunnan að sumarlagi.

Tekið var úrtak húsa af mismunandi aldri í þessum tveim bæjum og eigendum þeirra
sendur allítarlegur spurningalisti. Af ýmsum ástæðum, s.s. upphafsgæðum, staðbundnum
veðuráhrifum og venjum íbúa má gera ráð fyrir að dreifing í niðurstöðum sé veruleg. Til
þess að geta gert samanburð milli byggingartímabila og bæja er því nauðsynlegt að hafa
eitthvert magn upplýsinga til að vinna úr. Í könnunni var valið að taka saman hús í tíu
ára aldurshópum, t.d. hús byggð 1960- 1970 o.s.fr. og jafnframt stefnt að lágmarksfjölda
svara í hverjum hóp á bilinu 10-15 þannig að hægt yrði að meta niðurstöðurnar. Úr fyrri
könnunum, sama eðlis, var vitað að svarhlutfall gæti orðið lágt þar sem hluti eigenda
ýmist myndi ekki kæra sig um að svara eða teldi sig ekki hafa forsendur til slíks vegna
takmarkaðrar þekkingar á húsunum, s.s. vegna skammrar búsetu eða almennt lítils áhuga
á tæknilegum atriðum er varða hús.

Úrtakið spannaði hús sem byggð eru eftir 1950 og til að tryggja nægjanlegt svarhlutfall
voru spurningalistar sendir til tæplega 2000 húseigenda, um helmingur þeirra í hvorum
bæ. Alls svörðu 279 húseigendur, eðli málsins samkvæmt er svartíðni fyrir einstakar
spurningar mismunandi en langstærstur hluti svarenda býr í steyptum húsum. Hér verður
gerð grein fyrir þeim hluta spurningalistans, og svörum, sem snúa að viðhaldi steyptra og
múraðra veggflata utanhúss;

- Klæðning veggja sem endurbótaaðgerð
- Málun flata
- Sprunguviðgerðum
- Yfirborðsviðgerðum flata

Svarendur voru alltaf beðnir um að svara hvort þeir vissu til að aðgerð hefði verið
framkvæmd, eða ekki, og ef vitað var um viðhaldsaðgerð þá hvenær (hvaða ár) og í
hvaða umfangi (hér flokkað í lítið, miðlungs eða mikið). Í úrvinnslu er hlutfall svara (%)
birt og þá af heildartölu húsa í aldurshóp þar sem aðgerð var framkvæmd.
Niðurstöðutölum er raðað eftir aldurshópum húsa og tími aðgerðar flokkaður; s.s. innan
við 2 ár, fyrir 2-4 árum o.s.fr. Svör um umfang aðgerðar eru hlutfallstala svara þar sem
aðgerð hefur verið framkvæmd (hús án aðgerðar ekki talin með).

Í samantektartöflum hér á eftir er alltaf getið heildarfjölda í aldurshóp sem sendi inn svör,
fjölda sem svaraði spurningunni sem um ræðir hverju sinni og síðan svarhlutfall í
hverjum undirhóp. Ekki svöruðu allir spurningum um umfang, og samtala í þeim hluta
taflanna því ekki alltaf 100% í hverjum aldurshóp.



Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar, rakaástand og viðhaldsþörf

38/49

Það er ekki er útilokað að gæði steypu og múrs, eða að kröfur til áferðar og útlits, séu
mismunandi í bæjunum tveim en ekki verður lagt mat á slíkt hér. Samanburður milli
aldurshópa innan sama bæjar er því ábyggilegri heldur en samanburður milli bæja, síðari
samanburðurinn ætti samt að gefa einhverja hugmynd varðandi áhrif mismunandi
umhverfisálags á umfang viðhalds.

Steyptir veggir klæddir sem endurbótaaðgerð
Klæðning veggja sem endurbótaaðgerð er tæpast gerð nema önnur ráð hafi brugðist, eða
umfang hefðbundinna viðhaldsaðgerða á múruðum eða steyptum flötum hafi orði meira
en eigandi kærði sig um. Aðgerðin veldur því jafnframt að hús er ekki lengur með múruð
eða steypt yfirborð svo nemur umfangi aðgerðarinnar og hefur því áhrif á önnur svör í
könnuninni. Niðurstöður eru í töflu 7.1, fyrri hluti töflunnar sýnir á hvaða aldri hús voru
þegar þau voru klædd, en síðari hlutinn umfang klæddra flata (af útveggjafleti hverju
sinni).

Tafla 7.1 Steyptir veggir klæddir í endurbótaskyni í Reykjavík og á Akureyri

Klæddir veggir; aldur húss (ár) Umfang
Fj.alls Svör (% af svörum) (% af svörum þar aðgerð er gerð)

<10 10-20 21-30 31-40 41-50 ? lítið talsv mikið
Reykjavík
1950-59 10 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1960-69 28 2 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1970-79 18 6 0,0 0,0 83,3 0,0 0,0 16,7 0,0 16,7 83,3
1980-89 19 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1990-99 15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000- 10 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
alls 100 10 10,0 10,0 50,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 80,0

Akureyri
1950-59 10 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
1960-69 37 3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0 66,7 0,0
1970-79 26 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1980-89 22 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
1990-99 21 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000- 12 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
alls 128 5 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 40,0 20,0 60,0 0,0

Af töflu 7.1. má sjá að áberandi hærra hlutfall húsa hefur verið klætt í Reykjavík heldur
en á Akureyri eða 10% á móti tæpum 4%. Ekki er endilega um heilklæðningu að ræða,
eins og sést af aftari hluta töflunnar, en umfang klæðningar er samt áberandi meira í
Reykjavík heldur en á Akureyri. Í báðum bæjunum er aðallega um að ræða hús sem
byggð voru á tímabilinu 1960-79, en athygli vekur að í Reykjavík hefur eitt mjög nýlegt
hús verið klætt. Í sumum tilfellum eru hús komin vel til ára sinna þegar brugðið er á það
ráð að klæða þau, það má því vænta þess að einhver hluti húsa í könnuninni kunni að
verða klæddur síðar meir, en klæðning á steypta veggi er undantekning fremur en regla
enn sem komið er.

Málun múraðra eða steyptra flata
Í viðhaldi utanhúss er málun langalgengasta viðhaldsaðgerðin. Þörf fyrir endurmálun
stýrist af tveim megin ástæðum; annarsvegar endurnýjun á lit (upplitun, skítsöfnun eða
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ósk um breyttan lit), hinsvegar endurnýjun yfirborðshúðar sem vörn undirlags (málning
losnar af eða orðin þunn) þar sem áhrif rakaástands undirlagsins vega örugglega þungt.
Upplýsingar um tíðni endurmálunar endurspeglar því ekki eingöngu umhverfisáraun
veðurfars, heldur getur verið háð venjum eða kröfum til yfirborðsáferðar. Svör við
spurningum um tíðni málunar múraðra eða steyptra flata eru í töflu 7.2.

Tafla 7.2 Málun múraðra eða steyptra flata í Reykjavík og á Akureyri

Síðast málað; árafjöldi Gefa upp viðmiðunarreglu
Fj.alls Svör (% af svörum) (% svara)

<2 2-4 5-8 9-12 >12 ? aldrei 2-4 5-8 9-12 >12
Reykjavík
1950-59 10 4 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1960-69 28 22 0,0 68,2 22,7 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 9,1 4,5 0,0
1970-79 18 11 63,6 27,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 27,3 0,0 0,0
1980-89 19 12 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 16,7 0,0
1990-99 15 7 28,6 14,3 14,3 0,0 0,0 14,3 28,6 14,3 14,3 0,0 0,0
2000- 10 4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
alls 100 60 26,7 41,7 18,3 0,0 0,0 3,3 8,3 3,3 16,7 5,0 0,0

Akureyri
1950-59 10 8 12,5 37,5 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 12,5 0,0 12,5
1960-69 37 33 33,3 30,3 24,2 3,0 0,0 6,1 0,0 3,0 15,2 6,1 6,1
1970-79 26 19 26,3 31,6 26,3 5,3 5,3 5,3 0,0 5,3 15,8 0,0 10,5
1980-89 22 19 26,3 26,3 21,1 10,5 0,0 15,8 0,0 10,5 5,3 10,5 0,0
1990-99 21 12 50,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 25,0 0,0 0,0
2000- 12 3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0
alls 128 94 30,9 29,8 22,3 4,3 1,1 6,4 4,3 6,4 13,8 4,3 5,3

Af töflu 7.2 sést að veggir langflestra húsa í báðum bæjum eru málaðir oftar en á 8 ára
fresti. Málning virðist endast ívið lengur á Akureyri heldur en í Reykjavík, og
endurmálunartíðni þar dreifist jafnar. Í Reykjavík hafa allt að 27-33 % eigenda í húsum
frá tímabilinu 1970-89 það sem viðmiðunarreglu að mála á 5-8 ára fresti en Akureyringar
gefa síður upp slíka viðmiðunarreglu.
Uppgefinn málunartími nýjustu húsanna er sennilega fyrsta málun þessara húsa.

Sprunguviðgerðir múraðra eða steyptra flata
Almennt má ætla að svarendur skilji spurningu um sprunguviðgerðir sem stakar
viðgerðir, en síður sem viðgerðir á heilum flötum, það er þó ekki hægt að útiloka að
einhverjir rugli sprunguviðgerð og viðgerð flata saman. Ennfremur þarf að hafa í huga að
hluti veggja, jafnvel heil hús í sumum aldursflokkum hafa verið klædd, og ekki útilokað
að einhverjir í slíkum húsum svari spurningu um sprunguviðgerð þess vegna neitandi.
Sprungumyndun í steypu og múr er ekki endilega hægt að rekja til rakaástands í
undirlagi, áhrif frá hönnun, eftirmeðhöndlun steypu og múrs og loks útihita vega
sennilega þyngra. Upplýsingar um tíðni og umfang sprunguviðgerða eru sýndar í töflu
7.3. Við skoðun á upplýsingum í töflunni verður að athuga sérstaklega að svarendur gátu
merkt við ef engar viðgerðir höfðu átt sér stað, og heildarfjöldi svara í dálki 3 segir því
ekki til um hversu algengar þessar viðgerðir hafa verið. Dálkurinn “aldrei” sýnir að það
er nokkuð algengara að engra sprunguviðgerða sé þörf á Akureyri heldur en í Reykjavík
og síðustu dálkar töflunnar að þegar viðgerð hefur verið framkvæmd, þá er umfang þeirra
almennt minna á Akureyri heldur en í Reykjavík.
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Af töflu 7.3 sést ennfremur að sprunguviðgerðir eru óalgengar í nýlegum húsum, og þá
einungis í litlu umfangi. Í báðum bæjunum hefur helst verið þörf á sprunguviðgerðum í
húsum sem byggð eru á tímabilinu 1960-79, en stór hluti húsa frá þessu
byggingartímabili hefur þarfnast viðgerða og þær gerðar jafnt fyrir mjög stuttu síðan sem
og fyrr á árum.

Tafla 7.3 Sprunguviðgerðir múraðra eða steyptra flata í Reykjavík og á Akureyri

Sprunguviðgerð síðast; árafjöldi Umfang
Fj.alls Svör (% af svörum) (% svara þar sem skemmd er)

<2 2-4 5-8 9-12 >12 ? aldrei lítið talsv mikið
Reykjavík
1950-59 10 3 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3
1960-69 28 19 10,5 21,1 10,5 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 22,2 22,2
1970-79 18 11 27,3 18,2 9,1 0,0 0,0 9,1 36,4 20,0 0,0 10,0
1980-89 19 6 16,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 66,7 16,7 16,7 0,0
1990-99 15 8 25,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 50,0 42,9 0,0 0,0
2000- 10 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
alls 100 50 16,0 16,0 8,0 4,0 0,0 6,0 32,0 24,0 16,0 16,0

Akureyri
1950-59 10 2 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
1960-69 37 21 23,8 28,6 4,8 0,0 4,8 19,0 19,0 35,3 0,0 29,4
1970-79 26 5 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 25,0 0,0 50,0
1980-89 22 14 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 78,6 14,3 0,0 0,0
1990-99 21 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0
2000- 12 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
alls 128 51 13,7 15,7 7,8 2,0 2,0 11,8 47,1 33,3 0,0 25,9

Yfirborðsviðgerðir múrs og steypu
Yfirborðsviðgerðir geta t.d. verið staðbundnar viðgerðir á steypu sem springur af járnum
eða jafnvel fíltun flata til að laga veðrunarskemmdir eða fín sprungunet. Það getur þó
gætt einhvers misskilnings varðandi flokkun steypuviðgerða eins og nefnt er í kaflanum
um sprunguviðgerðir. Niðurstöður svara varðandi yfirborðsviðgerðir eru sýndar í töflu
7.4. Einnig í þessari spurningu gátu svarendur merkt við að aðgerðar hefði aldrei verið
þörf, og gefur sá dálkur því hugmynd um tíðni gallalausra húsa að þessu leyti.

Af töflu 7.4 sést að tíðni þessara viðgerða er allnokkur, aðeins nýjustu húsin í Reykjavík
eru alveg laus við þessa aðgerð. Í húsum sem byggð eru fram undir 1980 hafa verið
gerðar yfirborðsviðgerðir í einhverjum mæli í meira en helming allra húsa í báðum
bæjum, þó algengara á Akureyri en þar er umfang viðgerða jafnframt nokkuð minna
heldur en í Reykjavík. Í húsum byggðum á tímabilinu 1980-1999 er meiri hluti húsa á
Akureyri án yfirborðsviðgerða, og umfang viðgerða þegar um þær er að ræða er lítið. Í
húsum í Reykjavík frá þessu tímabili hafa yfirborðsviðgerðir verið gerðar í helming húsa
og allt að 72 % þeirra, oftast þó í litlu umfangi.



Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar, rakaástand og viðhaldsþörf

41/49

Tafla 7.4 Yfirborðsviðgerð steypu eða múrs í Reykjavík og á Akureyri

Yfirborðviðgerð síðast; árafjöldi Umfang
Fj.alls Svör (% af svörum) (% af svörum þar sem skemmd er)

<2 2-4 5-8 9-12 >12 ? aldrei lítið talsv mikið
Reykjavík
1950-59 10 2 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0
1960-69 28 13 7,7 23,1 15,4 0,0 0,0 7,7 46,2 28,6 0,0 33,3
1970-79 18 9 11,1 11,1 11,1 11,1 0,0 11,1 44,4 20,0 0,0 25,0
1980-89 19 7 28,6 14,3 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6 40,0 28,6 0,0
1990-99 15 8 25,0 0,0 12,5 12,5 0,0 0,0 50,0 75,0 0,0 25,0
2000- 10 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
alls 100 42 14,3 14,3 14,3 4,8 0,0 4,8 47,6 36,4 9,1 22,7

Akureyri
1950-59 10 3 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3
1960-69 37 16 31,3 18,8 6,3 6,3 0,0 25,0 12,5 64,3 0,0 30,0
1970-79 26 6 16,7 50,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 83,3 0,0 25,0
1980-89 22 15 20,0 0,0 0,0 6,7 6,7 0,0 66,7 80,0 0,0 0,0
1990-99 21 6 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 100,0 0,0 0,0
2000- 12 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0
alls 128 50 22,0 14,0 4,0 4,0 2,0 14,0 40,0 66,7 0,0 16,7

Niðurstaða samanburðar á viðhaldsþörf múraðra og steyptra flata í Reykjavík og á
Akureyri
Tíðni viðhaldsaðgerða er almennt lægri á Akureyri heldur en í Reykjavík, og
viðhaldsumfang einnig minna þegar þess var þörf. Klæðning veggja sem
endurbótaaðgerð er óalgengari á Akureyri heldur en í Reykjavík, en helst eru það veggir
húsa frá tímabilinu 1960-79 sem hefur þurft að klæða. Málning endist ívið lengur á
Akureyri og síður þörf á yfirborðsviðgerðum þar. Sprunguviðgerðir eru óalgengar í
nýlegum húsum, og umfang viðgerða sem þó eru gerðar er lítið.

Almennt benda niðurstöður til þess að ástand steyptra og múraðra flata sé allgott og ef frá
er skilin endurmálun þá er viðhaldsþörf í flestum tilvikum viðunandi. Steyptir eða
múraðir fletir utanhúss, þegar vel er að verki staðið, halda því ótvírætt gildi sínu sem
valkostur í íslenskri húsagerð.

Af samanburði milli bæjanna liggur beinast við að ætla að mismunandi veðurfar ráði
mestu um betri endingu á Akureyri, og munar þar sennilega mest um minna vætuálag þar
heldur en í Reykjavík. Það er því áhugavert að freista þess að kanna þennan þátt betur
með ýtarlegra reiknimódeli heldur en gerð var grein fyrir í kafla 5.



Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar, rakaástand og viðhaldsþörf

42/49

8. Lokaorð
Í rannsóknaverkefninu er fjallað um rakaástand steypu og áhrif þessa á viðhaldsþörf og
endingu steypu og múrs. Jafnvægisrakaástand steypu var mælt fyrir þrjár steypublöndur
og sýna niðurstöður að jafnvægisraki íslenskrar steypu liggur nokkuð hærra heldur en
samsvarandi niðurstöður fyrir erlendar blöndur. Jafnvægisrakalínur fyrir íslenska steypu
gera mögulegt að bera saman niðurstöður ú mismunandi rakamælingum, og reynist
almennt vera allgott samræmi í niðurstöðum. Upplýsingar um rakaeiginleika steypunnar
eru notaðir í reiknimódeli til að meta rakaálag á steypta fleti utanhúss og fá þannig mat á
áhrif slagregns. Niðurstöður reikninga sýna að slagregn ræður mestu um rakaástand
steypu, en venjulegt rakaálag innanfrá hefur mun minni áhrif. Niðurstöður sýna jafnframt
að nauðsynlegt er að meta betur slagregnsálag hérlendis eftir áttum og rakaupptöku
yfirborða fyrir mismunandi yfirborðsvarnir.
Í verkefninu var viðhaldsþörf veggflata í Reykjavík og á Akureyri kannað, en vitað er að
rakaálag i þessum tveim bæjum er með talsvert mismunandi móti. Niðurstöður sýna að
viðhaldsþörf steyptra og múraðra flata er mun minna í þurrara veðurfari norðanlands
heldur en gildir í vætusamara umhverfi á suð-vesturlandi.
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Viðaukar
Viðauki 1: Mettunarraki lofts
Viðaukar 2-4: Blöndunarhlutföll prófsteypa



Íslenski útveggurinn- efniseiginleikar, rakaástand og viðhaldsþörf

47/49

Viðauki 1 – Mettunarraki lofts

Mettunarraki; þrýstingur og rakamagn í lofti, háð hitastigi. Fyrir hitastig undir frostmarki er miðað
við aðstæður yfir ís.

Hiti
(°C)

Þrýst.
(Pa)

Raki
(g/m3)

Hiti
(°C)

Þrýst.
(Pa)

Raki
(g/m3)

Hiti
(°C)

Þrýst.
(Pa)

Raki
(g/m3)

30 4245 30,36 10 1228 9,40 -10 260 2,14
29 4005 28,78 9 1147 8,83 -11 238 1,97
28 3780 27,24 8 1072 8,28 -12 225 1,81
27 3565 25,80 7 1001 7,76 -13 199 1,66
26 3360 24,40 6 935 7,27 -14 181 1,52
25 3170 23,04 5 872 6,80 -15 166 1,39
24 2985 21,80 4 813 6,37 -16 151 1,27
23 2815 20,60 3 757 5,96 -17 137 1,16
22 2640 19,45 2 705 5,57 -18 125 1,06
21 2485 18,35 1 656 5,20 -19 114 0,97
20 2335 17,29 0 611 4,84 -20 104 0,88
19 2195 16,33 -1 563 4,48 -21 94 0,80
18 2060 15,40 -2 517 4,13 -22 85 0,73
17 1935 14,50 -3 475 3,82 -23 78 0,67
16 1818 13,65 -4 437 3,52 -24 71 0,61
15 1703 12,82 -5 402 3,24 -25 64 0,55
14 1596 12,09 -6 368 2,99 -26 58 0,50
13 1496 11,37 -7 338 2,75 -27 52 0,46
12 1400 10,68 -8 310 2,53 -28 47 0,41
11 1311 10,03 -9 284 2,33 -29 42 0,38

-30 37 0,34
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Viðauki 2 Prófblanda 1; Björgunarefni
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Viðauki 3 Prófblanda 2; Vatnsskarðsefni
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Viðauki 4 Prófblanda 3; Norskt granít


