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Markmið 

 
Rannsaka hvort basalttrefjar standist samanburð við þekktar lausnir, stál- og 

plasttrefjar, til að auka beygjutogþol sprautusteypu. 
 
 

Hliðarspurning 
 - Áhrif trefja á vinnanleika sprautusteypu. - 

	



Þörfin 

•  Trefjar í sprautusteypu eru notaðar til að auka burðarþolseiginleika 
steypunnar, togstyrk, og minnka sprungumyndun. 

•  Umhverfisþátturinn - mikið frákast 
•  Þurrsteypa 25% 
•  Blautsteypa 5-15% 

•  Stáltrefjar gera steypuna óþjála og ryðga. 
•  Plasttrefjar 

•  Arftaki stáltrefjar 
•  Skaðlegar umhverfi, skila sér útí vatnasvið og sjó. 

•  Krafa frá fyrirtækjum og stofnunum um aðra lausn. 



Lausnin 

Basalttrefjar 
•  Algengasta bergtegund í heimi 
•  Umhverfisvænna í framleiðslu en stáltrefjar 

•  Engin íblöndunarefni  
•  Lægra bræðslumark 1400°C  
•  Léttari en stál ódýrari flutningur  

•  Ryðgar ekki.  
•  Frákast - náttúrulegt efni minni áhrif á umhverfið 



Trefjar í rannsókn 



Trefjar í rannsókn  



Framkvæmdin 

15 bitar 600x150x150mm 
 
6 sívalningar 100x200mm 



Framkvæmdin 

1. Tekið úr steypubíl, mælt og sett í hrærivél 
2. Sigmál og sigrennsli mælt fyrir trefjar 
3. Trefjum bætt við hræruna 
4. Hrært í 2 mínútur eftir að trefjar voru komnar í hræru. 
5. Sigmáls og sigrennsli mælt eftir að trefjar voru komnar í  
6. Efnið sem var notað í prófanir í lið 5 bætt aftur við hræru 
7. Hrært í hálfa mínútu.  
8. Hræran sett í síló og hellt í mót. 
9. Mótin víbruð á víbraborði í nokkrar sekúndur. 
10. Skafið úr hrærivél fyrir næstu hræru. Ákveðið var að skola ekki á milli hræra. 	



Framkvæmdin 
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Prófanir 

Fersk steypa  
 

•  Sjónskoðun  
•  Sigmál  
•  Sigrennsli  

	

Bitar og sívalningar 
 

•  Beygutogsþolpróf 
•  Þrýstistyrkur 

	
	
	



Prófanir 
- Staðlar - 

•  ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005 Steinsteypa 1.hluti: Tæknilýsing, 
eiginleikar, framleiðsla og samræmi. 

 
•  ÍST EN 12390-3:2009 Testing hardened concrete - Part 3:Compressive 

strength of test specimens. 
 
•  ÍST EN 14488-3:2006 Flexural strengths (first peak, ultimate and residual) 

of fiber reinforced beam specimens. 



Prófanir 
- Beygjutogsþolpróf - 

 
•  Fjagrapunktapróf 

•  Álag á móts við niðurbeygju. 
•  Gefur réttari mynd þegar litið er til 

áhrifa trefja við að dreifa álaginu. 

•  Sérstaklega verið að skoða 
hegðun eftir hámarks álag (e. post-
peak behaviour).  



Prófanir 
- Beygjutogsþolpróf -



Prófanir 
- Þrýstistyrkur -

Automax	5		
•  Sjálfvirk	keyrsla	matar	inn	stærð,	
þyngd	og	aldur.		

•  3	sívalningar	prófaðir	sama	dag	og	
bitar	voru	brotnir	14	daga		

•  3	sívalningar	prófaðir	eKir	28	daga	
frá	steypu	

	



Niðurstöður  
- Fersk steypa -

Flæðiflokkar 
Plasttrefjar    F3 
Reforcetech  F3 
Stáltrefjar      F4 
Basaltex        F1 



Niðurstöður 
- Beygjutogþol - 



Niðurstöður 
- Beygjutogþol -



Niðurstöður 
- Beygjutogþol -



Niðurstöður  
- Beygjutogþol -  



Niðurstöður 
- Beygjutogþol -



Niðurstöður 
- Beygjutogþol - 





Niðurstöður  
- Þrýstistyrkur - 

1 3697,9 2161±1,0 100 200 47,13 Í	lagi
2 3730,7 2176±1,0 100 200 22,32 Ekki	lagi	 Vantaði	í	topp	
3 3721,4 2178±1,0 100 200 40,52 Í	lagi

1 3701,1 2166±1,0 100 200 50,38 Í	lagi
2 3741,1 2197±1,0 100 200 55,08 Í	lagi
3 3738,9 2187±1,0 100 200 28,63 Ekki	lagi	 Vantaði	í	topp

Athugasemdir

Sívalningar	þrýstiþolspróf	14	dagar
Brotmynd												

í	lagi/ekki	lagi	
Þrýstiþol	
[N/mm2]

Númer þurr	vigtun	
[g]

vigtað	í	
vatni	[g]

Þvermál	
[mm]

Lengd	
[mm]

Sívalningar	þrýstiþolspróf	28	dagar

Númer þurr	vigtun	
[g]

vigtað	í	
vatni	[g]

Þvermál	
[mm]

Lengd	
[mm]

Þrýstiþol	
[N/mm2]

Brotmynd												
í	lagi/ekki	lagi	

Athugasemdir

•  Meðaltal fyrir 14 daga er 43,8 
MPa 

 
•  Meðaltal fyrir 28 daga 52,73 

MPa 
 
•  Aukning er á þrýstistyrk um 20% 

•  Samanburðarrannsókn svo hefur 
ekki áhrif á niðurstöður 



Umræða og næstu skref 

Reforcetech 
•  Jákvæð áhrif á vinnanleika 
•  Stóð sig tölfræðilega vel miðað við 

stál- og plasttrefjar, staðalfrávik og 
meðaltal 

	
	
	

Basaltex 
•  Óvinnandi 
•  Enginn viðbótarstyrkur 
•  Hagaði sér einsog trefjalausu bitarnir 

	

Almennt 
•  Lengdarstuðull (e.aspect radio) góður 

vísir 
•  Áferð og lögun 
•  Eðlisþyngd  
•  Magn 
•  Blöndunartími 
 

Næstu skref 
•  Skoða Reforcetech betur  

•  Magn  
•  Prófa að sprauta  



Þakkir 



Takk fyrir 


