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SAI,IMANFATTN I NG

Jag har under första halvan av augusti 1986 giort mätningar med

oìika metoder på lufthastigheten i en skalmursspa'lt. De fyra metoder

som jag använde är beskrivna i kapitel 5.

Fastän mätresultaten är splittrade kan jag dra föliande slutsatser:

- luftomsättningen är 1=2 omsättningar i ninuten för en

2 cr¡ fuftspalt med en öppen stötfog var 120 cm'

- luftomsättningen ökar till det dubbla om man har en öppen

sten med ventil i.
- luften kan röna sig både uppåt och nedåt, ibland t o m

samti di gt.

I kapitel 10 ges förslag ti1'l fortsatta mätnìngar.
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1. FURORD

Detta är en undersökning av hur juften rör sig ì en ska'lmunsspalt

av tegel. Den är utförd som ett examensarbete vid avdelningen för

byggnadsmateriallära vid Lunds Tekniska Högskola under sonmarenl986.

Eftersom jag själv'inte är väg- och vattenbyggare har en del bygg-

termer varit nya för m'ig. För att även läsare Utanr.alltför stora

byggkunskaper skall kunna läsa vad jag har skrivit, så har jag lagt

till en liten ordlista som appendix 3.

M'in handledare har varit Kenneth Sand'in. Honom tackar jag för att

han alltid variint,resserad och hade kloka synpunkter på vad jag gjorde.

Jag tackar även de andra som hjälpte mig: Stefan Gustavsson, Håkan

Håkansson, Sture Sahlén, 0lle Aberg och Bengt.

Lars Wadsö



2. FRÂGESTÃLLNING

Varför är det intressant att undersöka hur luften rör sig'i en skal-

mursspaìt? Svaret är fönstås att vi inte vet och att det skulle vara

bra om vi fick veta det.

Idag byggs det både hus med och utan ventilerad spalt bakom tegelskalet.

Den svenska byggnormen föreskriver varken det ena eller det andra, fast

byggnadsnämnderna i vissa kommuner lär kräva att husen skall ha spalt. Aven

den andra extremen finns representerad av de företag som fyller ventiìations-

spa'lter med isolerskum, och säger att det fungerar bra.

Vi vet helt enkelt inte om spa'lten behöver vent'ilation och dränerìng. I

Norge tätar man ventilationsspalten högst upp och hindrar då ventilationen.

l"lan har alltså spa'lten bara för att dränera ut vatten som kan komma'in.

I det förslag på ny svensk byggnorm som är ute på rem'iss, har kraven

skärpts på åtgärder mot fuktproblem. Aven spa'lten föreslås bli obligatorisk

med följande formulering: "Skalmurar, fasadbekìädnader av träpanel, fasad-

skivor eller andra fasadelement skall anordnas med bakomvarande dränerìng

och luftning, så att fukt och vatten kan avledas utåt". Varför man skall

ha spa'lter vid skalmurar veû man ddck'inte helt säkert. Det finns många

hus utan spalt som fungerar bra.

Vi vet alìtså inte om spalten behövs. Vi vet inte heller vilka dimensioner

den lämpligen bör ha. De flesta spa'lter är förövrigt mer eller mindre till-
täppta med brukstungor. Skulle man vinna något på att rensa bort dem?

Dessa brukstungor försämrar inte bara ventilationen, utan de möjl'iggör även

att vatten kan sugas rakt in i innerväggen. En del fuktskador efter slagregn

sägs ha sin förklaring just i att vattnet kunnat sugas rakt in i väggen

( rl i ttner) .

Det är många frågor som söker sina svar. Denna 1i11a undersökning ger inte

något klart svar på frågan om spa'lten behövs, till det är den alltför begränr

sad, men visar i alla fall hur man kan tänka sig att mäta lufthastigheten

och luftomsättningen i spalter.



3. SKALMURSPROVHUSET

Huset Som experimenten utfördes i är ett expepimenthus som är byggt

av fuktgruppen vid LTH. Det står relativt öppet mellen Kemicentrum och

arkitekthuset. Huset, som visas i figur 1, ser ut som två garage som är

ihopbyggda på ìängden. Det är inte särskilt vackert, men mycket praktiskt

om man skall undersöka skalmurar.

Figur l. Skalmurshusets sydvästra sida med tio fack syn'liga.

Långsidorna är uppdelade i fack, med olika sorters väggkonstruktioner

j varje fack. De två fack som jag använde var i det närmaste identiska.

De är orienterade åt sydväst och har en bredd av 120 cm. På nästa

sida visas hur de ser ut.
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i sol erad
i nnervägg

2 cm I uftspal t

tegel skal et

öppen stötfog

Figur 2. Så här ser ett fack ut! Som en vanlìg vägg med'luftspalt, fast

bara 1.20 m bred. Några fack har en hel ston borttagen i andra
'lagret, istäìlet för bara en öppen stötfog. Birden visar de

fack som jag använde.
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Isoleringen i väggfacken består av 17 cn mineralull som byggnormen

föreskriver. Spalten är 2 cm bred och helt öppen till utrymmet ovanför

spalten. Den nedre öppningen består av en öppen stötfog.

I den ena av dessa två fack monterade jag mätare av olika slag enfigt

figur 3. De beskrivs mer i detalj i kap'itel 5.

Figur 3. Mätarnas pìacering i den ena provväggen. Fyllda cirklar betecknar

temperaturmätning, ofyllda cirklar betecknar tryckmätning och

kvadrater på snedden betecknar lufthastighetsmätn'ing.

I det andra facket monterade jag ned innerväggen och satte upp en

pl ex'igì asskiva som i nnervägg. På så sätt kunde jag se I uftröre'l serna i

spalten med hiälp av rök. Dessa undersökningar beskrivs också i kapitel 5.
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4. LUFTRURELSENS DRIVKRAFTER

Det är vinden och den termiska drivkraften som orsakar luftrörelser

i spal ten.

När vìnden b'låser runt ett hus bildas det över och undertryck vid

fasaden. På lovartsidan, den sida som det blåser mot, finns det ett

övertryck som är störst högst upp, och på läsidan finns det ett under-

tryck, som även det är störst högst upp. Dessa över och undertryck

tillsammmans mèd trycket från den termiska drivkraften ger ìuftrörelser.

Vinden kan vara stadig el'ler byig. Den kan komma från ett håll under

en'längre stund, e'ller så skiftar vindriktn'ingen hela tiden. Ofta kan

vi då dela upp det av vinden orsakade trycket i en långsamt varierande

del och i en hastigt och slumpmässigt varierande del.

F'igur 4 visar hur trycken kan fördela sig på'lovart- och läfasaden.

0m vinden inte blåser rakt mot fasaden som i figuren, så får man andra

tryck och även virvelb'ildning. Detsanma gä]ler husets hörn, även om

vinden blåser rakt mot fasaden.

Figur 4. Vindtrycket mot väggarna på ett hus.

Tabellen nedan visar hur stora tryck vinden kan

(en i:mycket ungefärì ig uträkni ng efter Andersson,

ge upphov till
s'id 7-B) .

vindhastighet (m/s)

1

3

6

10

tryckskillnad över en vägg (fa)

0.3

3

10

30



luftens densitet (kg/m3)

Den termiska drivkraften beror på att luften ute och luften ì spalten

har olika densitet. F'igur 5 visar hur luftens dens'itet varierar med

temperaturen och hur det ger en tryckskìllnad.

1.4

1.3

1.2

-20 20 temperatur (oc)

po

I

Po*P I

Figur 5. Uverst luftens densitet som funktion av temperaturen. Underst

en illustration till hur temperaturski'llnader ger tryckskillnader

(se nedan).

vi tänker oss att den övre öppn'ingen är mycket större än den undre,

vilket den är om den undre bara är en öppen stötfog. Då har vi samma

tryck pg högst upp i spalten som utanför spalten på samma höjd. Trycket

i botten på spalten är summan av p'och tyngden av luften'i spalten per

areaenhet. I figuren är det kallare ute än i spa'lten och densiteten är

då störst där ute. Tyngden av uteluften blir då större än tyngden av

luften i spa'lten, och trycket blir störst där ute.

Po*P2



Vìndtrycket och trycket orsakat av den termiska drivkraften skall

ses på lite olika sätt även om deras verkningar är lika. Vìndtrycket

ger upphov till en tryckskillnad mellan över och underdelen av väggen,

medan den termiska drivkraften ger upphov till en tryckskillnad över

den nedre öppningen.

Dessa två tryckskillnader, drivande tryck, samverkar tìtl att luften

börjar röra på sig. När luften strömmar så gör den det p.g.a. att en

tryckskillnad driver fram den. Tryckskillnaden ger strönmningen.

När luften rör sig genom hela spalten och de övre och undre öppningarna,

så får man ett tryckfall fördelat över öppningar och spalt. Det allra
största tryckfa'llet ligger dock över den undre öppningen så länge som

det bara är en öppen stötfog.

I kapite'l 8 finns det en fortsättning på dessa resonemang.
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5.1 MATMET0D : DRAGPR0VARE

Dragprovaren är ett litet rör fyllt med ett ämne som v'id kontakt med

luften bildar en vit rök. Genom att sätta en gunmìblåsa på röret kan

man blåsa ut en rökslinga.

I ett av facken i provhuset var innerväggen borttagen och ersatt med

en plex'ig'lasskiva. Jag kunde alltså se tegelmurens insida genom innerväggen

av p'fexiglas, och mellan dem fanns en luftspalt på 2 cn.

Genom de små håì som var borrade i skivan kunde rök blåsas in. Ett

exempel på hur det kunde se ut ges i fìgur 6, som visar den vanl'igaste

strömmni ngsbi I den.

t=0

Figur 6.

t=60s

Vid byìg och stark vind kunde följande mönster ses:

Figur 7.
t=130 s



som figur 7 visar, så har röken svårt att helt ta sig ur spaìten genom

den undre öppnìngen. Förhållandena vid den öppna stötfogen är ofta mycket

oroliga när luften rör sig nedåt.i spa'lten.

0m röken s'läpptes i vid fackets sìda, så rörde den sig ändå relatjvt
snabbt uppåt eller nedåt, och vädrades ut ungefär lika snabbt som röken

som släpptes in mitt i spalten. Figur 8 visar hur det kunde se ut vid

nedåtgående I uftström.

Lufthastigheten är oftast'lika hög vid fackets kant som i nitten. Enda

undantaget, förutom oregeìbundna störri'ingar från vinden, är de nedre

hörnen vid nedåtgående luftström. I dem fastnar röken och ligger kvar

en längre stund. Figur 9 visar hur det kan se ut.

t=60 s
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Vid uppåtgående luftström

figur 10 v'isar.

'i spa'lten blåses röken snabbt bort som

t=0

Fi gur

t=60 s

I en verklig vägg finns det ju inte så många hörn som i provhuset, där

varje fack bara är 120 cm, men det är inte omöjl'igt att luftomsättningen

är betyd'ligt lägre v'id hörn och andra ställen dit ventilationen inte når.
Som man kan se av figurerna, är 'luftomsättningen ungefär

30 omsättningar per timma.

Ovanför luftspalten finns det ett relativtstort utrymme i provhusets fack.

Luften virvlar gärna runt där ganska'länge innan den fortsätter vidare in
'i spalten eller ut ur väggen.

Som jag har skrivit i avsnittet om tryckmätning, kan man tyd'lìgt se

att lufthastigheten består av två komponenter. Röken som jag sprutade in

rörde sig t.ex. 1ångsamt uppåt några decimeter för att sedan plöts'ligt

kastas tillbaka en bit. Sedan börjar den röra sig uppåt igen och förìop-
pet uppnepas. De häftiga tryckstötarna härrör sjä'lvklart från vinden,

men det är svårare att veta vad som är orsaken ti.ll den lugna och jämna

rörelsen. Ar det den termiska drivkrafrten eller en blandning av den och

en stadig vind? Figur 11 visar dessa två komponenter.

Ibland kunde jag tydligt se att luften närmast tegelväggen rörde sig

nedåt medan luften närmast plexiglaset rörde sig uppåt. Dêtta beror på

att luften nära plexiglaset var varmare än luften vid tegelväggen. Cir-

kulationen som uppkommer bidrar inte till 'luftombytet i spalten eftersom

den enbart rör sig inne i spaìten.

10.



tryck

Figur 11. Lufthastighetens två komponenter (påhittad bild).

Till en viss del beror detta fenomen på att iag hade tagit bort den

isolerade innerväggen och ersatt den med en plexiglasskiva. Temperatur-

fallet över spalten ökade då, eftersqn innerväggen som spa'ltluften kom

i kontakt med höl.l rumstemperatur. Felet är dock inte så stort på sommaren

som det skulle vara på vintern då temperatursk'illnaderna är betydligt

större nellan ute och inne. Dubbelrörelse av luften uppkommer dock säkert

i vanl'iga spa'lter vid vìssa t'ider på dygnet.

På nästa sida illustreras den vanligaste typen av luftrörelse,

den uppåtgående, i figur 12. Sgdanvisas ett exempel på den ovan beskrivna

dubbelrörelsen i figur l3 på nästnästa sida.
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Figur 12. Ett vanligt strömningsmönster på seneftermiddagen. Jag har

sprutat in rök i spalten vid de punkter som är nnrkerade med kryss,

och sedan följt rökens vä9.
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--->- nära väggen
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Figur 13. Ett lite ovanligare strömningsmönster som iag

en tidig morgon. Tegelväggen har temperaturen

luften har troligtvis en temperatur på drygt

observerade

1 6oC och rums-

zooc.
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Plexigìasspaìten sk'iljer sig från den vanl'iga spaìten genom att innervägg-

en inte är isolerad. 0m vi tänker oss att rumstemperaturen är 20oC, så

håller luften på spa'lts'idan av g'laset också omkring 200C. Tege'lväggens

insida har en annan temperatur som under ett dygn kan variera mellan 10

och 40oC. Temperatursk'illnaden mellan inner och yttervägg varierar då mellan

20 och -10 K. Det är stora skillnader över en så liten spalt.

Figur 13 visar hur det kan se ut. Rök blåses in vid kryssen. Särskilt

m'itt på spalten, men även på andra ställen, så syns det mycket tydligt

hur röken delar på s'ig i en uppåtgående lättare del och en nedåtgående tyng-

re del. Vid den tidpunkten då jag studerade strömningsmönstret i figur 13,

så hade tegelväggen temperaturen 16oC och plexìglaset drygt Z}oC.

En överslagsräkning med en förenklad variant av en metod beskriven av

Claesson m fl (kapitel 8.2) visar att den inkommande luften snabbt anpassar

sìg til'l spaltväggarnas temperatur.0m lufthastigheten är så 1åg som 1 cm/s,

så behöver den inkommande luften bara komma 10 cm in'i spalten innan den har

i stort sätt samma temperatur som väggarna. För en lurtthast'ighet på 10 cm/s

uppnås 90% av temperaturfö¡ündringen (tills luften har spa'ltväggarnas temper-

atur) på mindre än 100 cm.

Mycket mycket ungefärligt skulle man kunna säga att den inströmmande

luften förlorar 10% av den ursprungliga temperaturskillnaden varje sekund,

sedan den kommit ìn i spalten. Efter 10 sekunder är den æklimatiserad t'ill
spaìtförhållandena. Det är dock mycket ungefärligt - använd, det inte för

några v'iktiga beräkningar!

Jag har gjort en serie enkla beräkningar där iag varierat temperatur och

lufthastighet. De resultat jag fått visar att de uträknade temperaturprofilerna

mycket liknar de verk'liga. Den ìnströmmande luften anpassar s'ig alltså mycket

snabbt till spa'lttemperaturen. Det är alltså inte trol'igt att varm luft som

strijmmar in där nere skulle kunna stiga upp genom spa'lten och kondensera ut fukt

uppe vid taket. 0m det sker någon kondensat'ion, så bör den ske nära inloppet.
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5.2 MATMETOD: TRYCKMATNING

Till mitt förfogande hade jag en mikromanometer av fabrikat Furness

Controls. Denna tryckmätare är mycket känslig. Det är möiligt att mäta

tryck under 1 Pa (=0.1 mmvp).

Manometern kalibrerades mot en spritmanometer ned till 2 Pa.

Tryckmätaren var vja en rejä1 dämpsats (RC=s minuter) kopplad till en

datainsamlare. I huvudsak mätte jag trycket över hela väggen, d.v.s.

mellan en punkt innanför den nedre öppnìngen och en annan punkt två

meter högre upp i spaìten. En tryckmätning kunde ge följande resultat

(figur 14).

t'id

Figur 14. Exempel på tryckkurva med dygnsrytm (påhittade mätvärden).

Observera att denna kurva visar trycketsmedelvärde under ca 5 minuter

kring mätpunkterna. Denna kurva, som har en perìod på ett dygn, visar

tilt största delen den termiska drivkraftens variation under dygnet.

En stadig v'ind, som varierar 1ångsamt under dygnet, kan också fìnnas

med. Snabba ostadiga vindbyar och vindkast kommer dock, i alla fall till
en del , att ta ut varandra.

Eftersom spa'lten är ganska bred, så kommer största delen av tryckfallet

att ligga över den nedre öppningen om det bara är en öppen stötfog. Den

tryckskillnaden vore bättre att mäta eftersom den är,större.
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5.3 MATMETOD: TEMPERATURMATNING

Jag har även mätt temperaturen på ett flertal ställen inne i spa'lten med

termoelement kopp'lade till en datainsamlare. Detta gjorde jag främst för

att jag ville veta vid vilken temperatur lufthastighetsmätarna (kapitel 5.3)

befann s'ig. Deras utslag är till stor del beroende av temperaturen.

Temperaturmätningarna kunde emellertid också användas för att ta reda på

hur luften rör s'ig. Inne i spalten är temperaturen ganska jämn. Den vanlìg-

aste temperaturskillnaden mellan en punkt överst i spalten och en ìängst

ned var 20C. Utomhus är det för det mesta en annan temperatur än vad det

är inne i spa'lten. Den lilla skillnad i temperatur mellan olika punkter i

spalten som man kan mäta visar då hur luften rör sig.

Jag visar lättast vad jag rnenar med två exempe'l 'i figur 1!.

I 8.40C 3?.40

1 8.20 ute 25oC 32.00c ute 25oC

31 .80C18.10C

Figur 15. Två temperatursituationer som be'skrivs i texten.
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I det första exemp'let är det varmare ute än'inne i spa'lten. Den varma

uteluften konrner då att kyìas av i spaìten. Som man kan se så sjunker tem-

peraturen om man går uppifrån och ned i spalten. Luften sugs alltså'in

där uppe och kommer ut där nere. Detta är ofta situationen på förmìd-

dagenrdå luften npn ännu inte väggen har blivit uppvärmd av solen.

I det andra exemplet är det varmare'i spa'lten än ute och temperaturen

är högst 1ängst upp. Luften rör sig då uppåt. Så här ser det ut i en

soluppvärmd vägg framåt kvällen.

Det kan tyckas konstigt att det är så'låga temperturfall inne i spalten.

Det är väl där som luften uppehåller sig största delen av sin passage

genom väggen?

Svaret är olika beroende på luftströnmens riktnìng. Går luften in där

uppe stannar den oftast en stund i det stora utrymmet ovanför spalten

innan den fortsätter vidare. Då hinner temperaturen närma s'ig spalttem-

peraturen. Går luften in där nere så finns inte denna möilighet t'ill
temperaturutjämning eftersom luften snabbt passerar den undre öppningen

i väggen. Ändå ändras temperaturen en hel del på den första sträckan

genom spaìten. Det märks dock tydligt att det blir ett större temperatur-

fall i spalten om luften kommer underifrån. Figur 16 visar hur det kan

se ut. Se även uträkningen på sidan ,l4.

När solen låg på kunde det bli betydligt varmare i utrymmet ovanför

spalten än nere i spalten. Detta var förstås en följd av att taket

och översta delen av väggen var svarta.
Det är säkert helt fel att tro att det är utomhustemper:atur på'luften som

sugs in i den öppna stötfogen. Luften kring husets sockel och nära marken

är säkert betydligt varmare om solen är uppe. Det kan vara en förklaring

till att det inte alltid har varit så lätt att tolka mätvärdena.

På nästnästa sida och sidan därefter visas i figur 1? och 18 hur

temperaturerna varierade under två dagar med ol'ika mycket sol, och hur

luftrörelserna var. Resultatet är lite märkligt och strider delvis mot

hur jag tror att det verkligen var.
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Figur 17. Lufttemperatur i en luftspalt 2 iuli 1986. I det undre

diagrammet visas lufttemperaturen i sex punkter. DesSa mätpunkter

visas överst till höger i en b'ild av spalten sedd från insidan. På

de fyra mittersta linjerna överst visas vilken mätpunkt som är vannast

(markerat med en svart punkt). Den övre och den undre punkten är ei

medtagen.

Under detta dygn var det varmare inne i spalten är utomhus he'la dagen

utom mellan kl 11 och 14. Med metoden som är beskriven i texten så

kan man då ovan se att luften rör sig nedåt he'la dygnet, utom mellan

k] 04 och 1 0.
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Figur 18. Lufttemperaturer i en luftspalt 4-5 juli 1986.

se figur 17. I denna figur är det varmàre i spalten hela

luften rör sig nedåt utom mellan kl 07 och 12.

kl ocks'l ag

För förklaring

dygnet och
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zsoc 30 .goc

29.20
29.?oc

29.60C 29.20C

29.40C ute 17 .|oC 29.20C ute 27.9oC

27.40C 28.80C

23.30C 30 .6oc

Figur 16. Två temperatursituationer (2 juti kl 24.00 och 1 iuli kl 15 1986)

0m resultatet är rätt indikerar det att det. är vinden. som tiitr:stor

del orsakar luftrörelserna. Den termiska drivkraften kan nämligen i¡f,s vðrò

det som gör att luften går uppifrån och ned på sena eftermiddagen, när

temperaturen i spalten är väsentìigt högre än lufttemperaturen.

5.4 MATMETOD: LUFTHASTIGHTTSMATARE

Jag hade även till mitt förfogande ett antal lufthastjghetsmätare.

Dessa var okal ibrerade så jag fick börja med att undersöka dem. Denna

kalibrering blev emellertid 1ångdragen och slutade med att jag 'insåg

att jag 'inte hade tid att få ut ett resultat att I ita på ur dem.

Lufthastighetsmätarna bygger på samma princip som varmtrådsanemomet-

rar, men de varma trådarna är ersatta av två termistorer. Deras upp-

byggnad och funktion är närmare beskrjven i appendix l.

)
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6. 1 MATRESULTAT: DRAGPROVARE

under en veckas tid i början av augusti gjorde jag mätnìngar
med tre metoder för att kontrollera dem mot varandra.

Mätni ngar med dragprovare skedde mestadel s under normal

arbetsti d, v'i I ket s jä1vkl art inte ger några I ängre sammanhäng-

ande mätserier. Natten mellan 12 och 13 augusti mätte jag dock

varje hel eller halvtimma.

Den ungefär'l iga I ufthasti gheten i spal ten mättes genom att
iag blåste ìn rök genom ett hål mìtt på väggen. Det är visat i

kapi tel 5.2 att I ufthasti gheten är nästan I i ka stor i kanten av

spa'l ten som mri tt i , s å dessa mätni ngar kan anses representa-

tiva för hela spalten. undantaget är dock de nedre hörnen där

luften ibland kan stå stilla.
Jag mätte tiden det tog för röken att gå från punkten mitt

på väggen till övre eller undre öppningen. Båda dessa avstånd

var ca 120 cm. Jag mätte både tiden det tog för den första rök-

slingan att ta sig ut, och den tid det tog innan all rök var

utvädrad. Ibl and var det svårt att bestämma om röken rörde si g

uppåt elIer nedåt; det har jag markerat'i figur 1g med dubbel-

pi1 ar. Fi guren visar de mätningar som jag gjorde under mät-,r

peri oden ( näs ta s i da ) .

Det skall även nämnas att vädret var halvsoìigt de flesta
dagarna och vinden blåste mellan 0 och 6 m/s. på natten och

morgonen den sista dagen var det duggregn och dímmigt. Det var

typ i s kt s en sommarv äder.
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kl
4 aug
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Figur 19. Sammanfattn'ing av en veckas mätningar med rökmetoden.

Bi I den är ganska spl'ittrad. Det som iag kan tol ka ur den

är att det rör si g uppåt f rån sena ef term'iddagen t i l'l f ramåt

nästa morgon. De två si sta dagarna rörde si g I uften nedåt på

förmi ddagarna.

Luf trörel serna ski'l jer si g en hel del f rån dag ti I I dug, och

det är inte så konstigt eftersom det är sol och vind som är

drivkrafterna. Figqrl0 visar hur hög lufthastigheten var under

ett och ett halvt dygn.
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Figur 20. Lufthastigheterna i spalten mätta med dragprovare under

12 och 13 augusti. De lodräta 1 Ínjerna markerar hastig-
heten hos den snabbaste oc[r den långsammaste röken vid
varje tillfälle.

En slutsats av figur
är 5 cm/s, när det rör
punkter är hasti gheten

mer obestämd.

20 är att I ufthasti gheten normal t
sig uppåt i spal ten. Vi d andra tid-
betyd'l i gt I ägre och ri ktn'i ngen of ta

Luftomsättningen i spalten ligger mellan 0 och 200
gånger/timma, ffi€d ett medelvärde på drygl 60 omsättningar i timmen.

lufthast'i ghet
cml s

klocks
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vid ett mättillfälle ersattes den öppna stötfogen med en borttagen

sten och en plåtvent'il. Lufthastigheten ökade då från 6 cmls till
12 cn/ s. Togs även plåtventilen bort ökade lufthastigheten i spalten

till 30 cm/s. Luftomsättningen var i de tre fallen alltså: 90, 1g0

och 500 gånger per timma.

Det är helt klart att luftomsättningen ökar kraftigt om man tjkar

ventilationshålens storlek. 0bservera att de tre ovanstående mätvärdena

gällde ett ventilhål i ett fack som var 120 cm brett. Normalt brukar man

inte ha så små avstånd mellan ventilationsöppningar bestående av hela

stenar som är borttagna.
gangka

En jämförelse med Poiseulles ekvation (se t ex Andersson) vir¡rlgod

överensstänmelse med mätningarna. Ekvationen blir För ö¡rpen stötfog:

lufthastigheten = 0.7 tryckskillnaden. 6 cm/s ger då knappt 0.1 pa.

Jämför fìgurerna 20 och 221
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6 .2 MÄTRESULTAT: TRYC KMATN I NG

Mi kromanometern var ansl uten ti I

regi strerade trycket varje timma.

veckas mätresultat visas i figur 2

I en datai nsaml are som

En sammanställning av en

f.

kl
4 aug
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7

8

9

10

1t

12

13 au9

00 kr 06 kl 12 kl 18 kl 24

Figur 21. En sammanfattning av en veckas
Pi I uppåt betecknar uppåtgående

mätresultat med tryckmätning.
luftström motsvarande höqst

tryck nere. -
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Trycket är positivt från midnatt tilt m.i

Luftrörelserna skulle då vara uppåt mellan

och nedåt mellan kl 15 och kl 24.

De största trycken som regì strerades över

1 Pa (knappt 10 mmvp). Figur 22_ visar hur

under drygt två dygn.

tt på df term'i ddagen.

kl 0o och kl 15,

spal ten var

trycket vari

knappt

erar

0.5

-0.5

0

Fìgur 22. Tryckets variation över luftspa'l ten

Mätni ngen skedde endast över själva
öve r någon av öppn i ngarna .

Positiva tryck betecknar högst tryck nere

under 1l-13 augusti.

spal ten, och inte

tryck

Pa

kl ocks

i spalten.
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6 . 3 MATRE SULTAT: TEMPERATURMÃTN I NG

Med I edn'ing av temperaturgradi enten i
jag ta reda på I uftens rörel seri ktning i
beskrevs i kapitel 5.3, och resultatet
(f igur 2z).

spal ten försökte

spaìten. Metoden

bl ev föl jande

kl
4 aug

5

6

7

I

9

10

't 
1

1?

13 aug

Figur 23. Sammanfattning av en veckas mätningar med temperaturgradients-

nntoden.
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vad kan jag tolka ur detta? Helt säkert ser det ut att vara

att luften går uppåt i spalten mellan kl rB och kr 10 på för-
mi ddagen dagen efter. Några timmar efter kr 1z går I uften på

andra hål I et.
Jag hade sex termi storer ìnmonterade i väggen (en'l igt

figur 3)¡ ffiên vissa av dem gav inte något vettigt resultat
när iag skul I e konstruera temperaturgradi enten. Detta berodde

delvis på att termoelementeinvar placerade j zick-zack över

väggen. Eftersom ìuftrörelsen i huvudsak sker vertikalt,
så var det inte särskil t lyckat. Resultatet hade säkert bl ivit
klarare om termoelementen hade sutt'it som ett iodrätt pärìband.



29
7. SAMMANSTALLNING AV NAGRA DAGARS MATNINGAR

I figur 23 visas en sammanstätlning av resultaten från

mätmetoderna. Det är samma figurer som i det föregående

pi1 visar den riktning som luften för det mesta hade vid
dygnet, enligt just den mätmetoden.

de tre ol i ka

kap'i t'l et . Varj e

den tiden på

kl

rökmätni ng

tryckmätni ng

temperaturmätning

Figur 23. Jämförelse mellan olika mätmetoder.

Vi ser att skiltnaderna är betydande. Mätningen med rök v.isar på en ned-

åtgående luftström kring kl 10, medan tryck- och temperaturmätningsmetoderna

placerar denna period vid kl 19 respektive kl 13. Det är en alltför stor sprid-
ning för att kunna skyllas på statistisk osäkerhet. Det måste vara fel-
aktigheter i mätningarna. Jag har inte kunnat komma på exakt vilka de skulle
vara' men skall nedan försöka redovisa några möjligheter.
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Tryck och temperaturmätningarna i samma väl isolerade fack, medan

rökmätningen gjordes i ett fack utan isolerande innervägg. Den senare

spaìten bör ha varit varmare på morgonen (eftersom rumsvärmen lättare
tränger ut och värmer den nattkatla väggen). Då borde dsn uppåtgående

tendensen vara sta.rk ftr pl exjgl asväggen. Det vôr den tyvärr i nte,

så den teorin får avskrivas, även om det nog blir stor skillnad mellan

en isolerad och en oisolerad spaìt.

Ett annat fenomen som skulle kunna störa mätningarna är att spalterna

läcker. Detta sker både genom siälva tege'lskalet och genom sprickor och

annat. Särskilt mycket verkade väggen med plexig'las läcka kring de nedre

hörnen. Det är inte alls omöiligt att de båda facken läckte mycket ol.ika,

så att lufttrvcket inne och ute påverkade luftströmmningarna.
Tryckmätaren kalibrerades noggrant tillsanlnans med sin dämpsats. Trots

det skulle det kanske kunna ha varit något feì på den.
De två olika facken är placerade lite olika. Det isolerade facket är

närmane ett hörn än vad plexiglasfacket är. Det påverkar vindtrycket
och skulle kunna göra att resurtaten skirjer sig åt en der.

Kvarstår fakta: resultaten stämmer då]igt. I det sista kapitìet ger
jag några synpunkter på hur mätnetoderna skulle kunna förbättras. För-
hoppningsvis blir resultatet vid en eventuell senare mätning rner

samstðmmigt,

Av de tre metoderna måste jag ju lita mest på rökmätningarna,

förutsatt att jag förstår virken ínverkan en oisorerad innervägg har,
eftersom jag kan se dem med mina egna ögon.



318. JAMFORELSE MED TEORETISK MODELL

Johnny Kronvall och Anders carlsson gjorde 19g3 datorberäknìngar

för att se hur storleken på den nedre öppningen påverkade lufthastig-
heten i spalten. De förutsatte en tryckskillnad på 25 pa över väggen

och räknade sedan fram luftflödet.
25 Pa verkar vara en ganska hög tryckskilìnad över en vägg, så det

är möi]igt att en sådan jämförelse inte är helt relevant. Den kan

dock ge oss en uppfattning om något är helt fel.
Tabellen nedan är en sammanställning av mät- och räkneresultaten.

Kronval I och

Car'lsson

mina mätningar

Som synes stämmer det bra. Jag

dag. 6 cmls för en öppen stötfog

för alla mina mätningar med rök.

cm/s en ganska b'låsig

ungefärl i gt mede'lvärde

ventil i öppen

sten (A)

öppen stöt-

fog (e)

cmls

mätte 6 och 12

var också ett
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9. UPPSKATTNING AV UTTORKNINGEN

Intressantast och vad hela detta arbete skulle leda fram till är ett
svar på frågan "torkar spa'lten ut fukt ur väggen?,,. Jag skall här göra en

överslagsräkning som visar vilka effekter en spa'lt kan ha.

Vi tänker oss att det slagregnar på fasaden i slutet av sommaren. Det

regnar nelativt mycket; efter några dagar har tegel väggen sugit upp

25 kg vatten per ìöpmeter vägg.

I slutet av sommaren ligger medeltemperaturen på lSoC och den relativa
luftfuktigheten är 80%. 0m jag antar att luften är mättad med vattenånga

då den har passerat spaìten (och att den fortfarande har temperaturen 15oC),

så har den då tagit upp ungefiir 2.6 g vatten per 13 luft. Sätter vi luft-
hastigheten i spalten tiìl tåga 1 cmls torkas det ut 50 g vatten om dagen

per 'löpmeter. Sätter vi lufthastigheten högt til'l 10 cmls, så torkas det bort
ett halvt kg vatten om dagen. Tiden det tar flcjr att torka bort de 25 kg:en

vatten konner då att ligga mellan 50 och 500 dygn, beroende på lufthastig-
heten. Aven 50 dagar får anses som alltför lång tid, då det ju kan slagregna

flera dagar under en 5O-dagarsper.iod.

Nu är det ju inte fullt så illa i verkligheten. Sjäìvk'lart torkar väggen ut
från utsidan också; mer än vad den gör från'insidan. 0m vi ändrar på förut-
sättnjngarna får vi ett gynnsammare resultat. Vi säger att lufthastìgheten i
spalten är 5 cmls och att 90% av uttorkningen sker på utsidan, så tar det

bara 10 dygn för väggen att torka. Det är troligen ingen överdrift att 90%

av uttorkningen sker utåt¡ snarare är det en underskattning. på utsìdan är

lufthastigheten mycket högre och iustefter slagregnet så befinner s.ig fukten

i ytterdelen av tegelskaìet.

Det verkar inte vara nödvändigt med en spa'lt för att torka ut väggen. Däremot

kan den behövas för att dränera ut vatten som rinner in genom t.ex. sprickor
mellan bruk och tegel.

De spalter som jag behandlade här är tyvärr mer eller mindre ideala. I

verkligheten fyì'ls stora delar av de fìesta spalter med brukstungor och löst
bruk. Självklart kan det då ledas in vatten 'i innerväggen.



1?
J¿

V'ilken är egentligen spaltens huvudsakl'iga funktion? Ar det att dränera

ut vatten som regnat in? Isåfall så skulle man ju kunna sätta igen spa'lten med

en mineralullsremsa som man gör i Norge, Man kanske t o m skulle kunna ha en

mineralullsplatta sìttande i hela luftspalten, så att murarna siapp lämna

bruk kvar ì spa'lten.

Ar det viktigaste att ventjlera väggen? Isåfall så kan man ju inte göra som

'i Norge' men úi börr ju 'inte heiler rämna kvar bruk i spaìten.

Det verkar som om dagens spalter inte vet vad de vill. Jag tror nog att
man skulle kunna täta spalten där uppê, men man bör nog ha kvar den för att
det vatten som komnerigenom de ofrånkonrnliga spr.ickor som finns i tegelfasaden,

skall kunna komma ut.
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IO. FURSLAG TILL FORTSATTA MATNINGAR

Det vore mycket intressant att på något sätt fortsätta och utveckla

dessa mätningar. Denna undersökning kan ju inte kallas för mer än en

förundersökning. Jag har gjort vissa fel som därför inte behöver göras

om. Jag har även kommit fram till vissa resultat, som kan ligga t.ill
grund för den fortsatta experimentuppbyggnaden.

Siälvklart är inte genomförandet av en förundersökning nog skäl för
att fortsätta ett projekt. Tvärtom är det väl ett tillfälle att ifråga-
sätta ett projekt.

Jag skulle dock vi'lja lägga fram följande skäl till att det skulle

vara intressant att fortsätta:

- det är otillfredsställande att skrivningen av byggnormen ändras, så
att luftspalter blir obligatoriska, utan att man egentl'igen vet om

de fungerar som man tror.

- det vore bra att jämföra olika utförande av spalter och spaltöppn'ingar,
så att man kan sortera bort de som är mindre bra.

- det vore bra att förstå väggens och spaltens uppförande lite bättre,
eftersom många'uktproblem uppstår vid väggens nedre delar och i syllen.

Det är naturligtvis också en stor fördel, om man tänker for sätta undersökn.ing-

en, att det finns ett bra provhus att arbeta i.
Vad gäller de olika mätmetoderna kan de förbättras på föìjande sätt:

rökmätning - sätt en celìplastisolering framför plexiglaset (då mätning
inte pågår), Detta skulle kunna få den väggen att mer ljkna
en vanl ig vägg.

temperaturmätning - sätt termoelementen ovanför varandra och montera ev-
entuellt in fler element i spalten. Mät också
temperaturen i plexiglasspalten.

tryckmätning - försök mäta trycket över den undre öppningen och kontroll-
era att dämpsatsen fungerar.

Det vore intressant att göra om mina mätningar (fast med säkr"are res-

ultat förhoppningsvis) under andra årstider, för att se avfuktningens

årst'idsberoende. En fjärde metod som skulle kunna vara mycket användbar är
spårgasmätni ng.
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E,ftèr'det att vi studerat idealiska luftspalter så måste vi försöka

överföra resultatet på verkliga dito. De faktorer som jag främst tänker på

är brukstungor och ìöst bruk'i spaì'ten, tätheten i innerväggen, tätheten

i murverket och om tryckförde'lningen kan bli mycket ojämn över väggen.

En enkel fälttryckmätare för luftspalter vore bra att ha. Då skulle

man kunna studera en mängd verkliga hus istältet för ett som kanske är

specieìlt ì vissa avseenden.
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1 1. DISKUSSTon ocH sLUTSATSER

Jag skall här kort sammanfatta vad jag gjort och vad jag kan

dra för slutsatser av det.

Jag har använt fyra mätmetoder. Av dem tycker jag att man vìd

fortsatta mätningar bör använda tryck-, temperatur- och rökmätning.

Var och en av dessa tre mätmetoder har sina fördelar: rökmätn'ingar

är åskådliga, tryckmätningar är enkla och skulle också kunna användas

i fält, och temperaturmätningar ger en uppfattning om hur den in-

kommande luften avkyls respektive uppvärms.

Jag skulle rekonendera att alla dessa tre metoder används vid

fortsatta mätningar. Dessutom bör man pröva om spårgasmätn'ing kan

vara I ämp'l i gt att använda.

Det är klart att större ìuftöppningar och bredare spaìt ger

större luftomsättning. Det kan dock diskuteras om det är det man

är ute efter. Uttorkningen från insidan är tro'ligtvis bara en bråk-

del av uttorkningen från utsidan.

Det verkar inte som om spa'lten behövs för att ventilera bort

fukt ur skalet. Däremot behövs den säkert för att dränera bort'in-

trängande vatten.
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APPENDIX 1 : LUFTHASTIGHETSMATARNA

Detta append'ix innehåller resultatet av mina undersökn'ingar av de

lufthastighetsmätare jag skulle ha använt. En del av de saker som jag

kommer fram till gäì1er alla lufthast'ighetsmätare av samma konstruk-

tion som de jag beskriver, men det mesta gäiler bara mätarnas

användn'ing 'i luftspalter. Dessa mätare fungerar säkert mycket bra

vid mätning vid mer konstant temperatur, högre 'lufthastighet etc.

Observera att alla diagram inte är jämförbara då de hänför sìg t.ill
ol i ka I ufthast'i ghetsmätare.

Jag hade till mitt förfogande ett antal lufthastighetsmätare som

såg ut som figur 41.1 visar.

Figur 41.1. Lufthastighetsmätare i naturlig storlek.

Innuti ett plaströr sitter två termistorer: elektriska motstånd

vars resistans varierar med temperaturen (se figur 41.2 på nästa

sida). Den ena termistorn sitter mitt i röret och träffas av luft-
strömmen genom röret. Den andra sitter i lä vid rörets inneryta. De

fyra ans'lutningstrådarna till termjstorn går ut genom ett annat

smalare rör som fungerar som skaft för hela mätaren.
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4000

temperatur i oC

Figur A1.2. Två exempel på term'istorkarakterìstikor (samband mellan

temperatur och resistans). Nan brukar ange att kurvorna i¿;ii:r

ovdnstSendQ- funktion , där a.' och'b., är två konstanter.

De två termistorerna är kopplade i en mätbrygga av wheatstonetyp

enligt figur 41.3.

6V

R=3000 ohm

Figur 41.3. Mätbrygga av Wheatstonetyp.

R=3000 ohm

R2
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Uts'ignaìen från bryggan, spännìngen U, beror på vilka värden

R1 och R, har. Resistansen kan (enligt figur Al.2) skrivas som en

funktion av temperaturen i termistorns omgivning. Termistortypen

kallas NTC efter engelskans "negat'ive temperature coefficjent" -
resistansen avtar när temperaturen ökar. Självklart kan man då

mäta temperaturen med en termistor, och det är även möjligt att
mäta lufthastigheten på ett,'i teorin, enke'lt sätt.

0m de två termistorerna har lika resistans v'id lika temperatur,

dvs om de är matchade, så skulle bryggan alltid ge utslaget U=0

(eftersom de 6 Volten delas l'ika över spänningsde'larna RR,l och

RRz då R1=Rz i figur 41.3). Detta stämmer dock bara om lufthast'ig-

heten är lika förbi båda termistorenna eftersom deras resistans

inte bara är en funktion av ômgivningens temperatur, utan resultatet

av en effektbalans.

Den värmeeffekt (q) som utvecklas i en termistor då det flyter
en ström genom den, måste i varje ögonbìick vara lika med den effekt

som förloras till omgivnìngen eller'lagras upp i termistorn. Det kan

skrivas som gt = gk * gs * Qvl * gl * Qx

g¿ är den värme som utvecklas i termistorn.

g¡ är den värme som förloras genom konvektion, dvs att den luft som

strömmar förbi termistorn tar med s'ig energi när den värms upp.

g, är den värme som strålar bort p g a atttermistorn är varmare än

omgivningen.

Qvl är den värme som leds

g1 är den värnreeffekt som

temperatur ändras.

bort genom de elektriska anslutningarna.

lagras eller förloras när termistorns

g* är andra effektförluster som jag inte kan komma på.
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0m jag skulle försöka ta reda på vad de ol'ika terrnerna (q:na) beror

på, och sammanfatta det genom att sätta in det i ekvationen ovan, så

skulle det bli komplicerat och i praktiken omöj1igt att lösa.

Vi ser dock att temperaturen inte är det enda som styr res'istansen.

Ãven t.ex. lufthastigheten som ingår i g¡ påverkar balansen.

Ater till lufthastighetsmätaren. I den sitter den ena termistorn

mitt i luftströmmen och den andra i lä. V'i kallar den förra för vind-

termistor och den senare för temperaturtermistor. I den perfekta

teorin så har termistorerna ljka res'istans om lufttemperaturerna

är lika och luften står stilla.0m lufthastigheten ökar så ändras

g¡ för v'indtermistorn, den kyls av lite, så att balansen ändras. I

prakt'iken kommer även temperaturtermistorn att påverkas av luft-
strömmningen, men 'i mycket mindre omfattning än vindtermistorn.

När vindtermistorn kyls av, så ändras dess resistans och bryggans

utspännin9 U, som,ju är beroende av termistorernas resistanser.

Man kan säga att temperaturtermistorn fungerar som en temperatur-

referens och att det är vindtermistorn som mäter lufthast'igheten.

Detta var teorin. I det verkl'iga'livet ser det förstås lite värre

ut. För det första, så var inte de två termistorerna i mina lufthas-

tighetsmätare lika , så temperaturen påverkade i hög grad uts'laget.

Figur 41.4 på nästa sida visar hur det kunde se ut när temperaturen

ändrades, samtidigt som lufthastigheten hölls på konstant noll.

0m termistorerna hade varit lika, så hade linjen i figur Al.4 varit

vågrät.
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F'igur 4,l.4. Lufthastighetsmätarens nr 5 utslag som funktlon av

temperaturen. Lufthastigheten är noll.

Det andra problemet vid mätningarna var att lufthastighetskurvan

såg heìt olika ut vid olìka temperatur, som figur 41.5 v'isar.

utspänning i mV

350C

240

4toc

1Bo

lufthastighet i cm/s
100

50

Figur 41.5. Lufthastighetsmätarens nr 2 utslag som funktion av

I ufthast'igheten v'id fyra ol ika temperaturen.
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Som synes föl jer utspänni ngen heì t ol 'i ka kurvformer v i d ol .i ka

temperaturer. Att kurvorna utgår från ol'ika punkter vid spänn.ings-

axeln, där lufthastigheten är noll, har jag t.idigare förklat"at. Att

kurvformen är så olika vid olika temperatur beror på att termistorer-

nas utslag vid temperaturändring minskar vid ökande temperatur. I

f igur 41.2 ser man att kurvorna bl'ir flackare v.id högre temperatur.

Deras känsl ighet r,m'inskar och då m'inskar också lufthastighetsmätarnas

känsl i ghet.

under ett sommardygn kan temperaturen 'i spalten variera mellan

15 och 400c. För att få bra mätningar måste jag känna till tempera-

turen i spalten och ha flera diagram för att täcka hela temperatur-

området.

Kal'ibreringen av lufthastighetsmätarna gjorde jag i en v.indtunnel

vid institutionen för byggnadskonstruktionslära. Dess uppbyggnad

visas i figur 41.6.

tryc k-

l

s trypfl äns

mätobjekt

Figur 41.6. Vindtunnel vid byggnadskonstruktionslära.

Luften sugs in genom ett filter, så att inte ìuftrörelser utan-

för tunneln skall störa mätningarna. Just där mätobjektet är placerat

är inte lufthastjgheten i någon större grad beroende av exakt var jag

placerar det. Detta beror på att lufthastighetsprofilen är mycket jämn

efter det att det trattlika insuget har passerats. Efter några meter

i det smala röret är dock en normal lufthastighetsprofil nästan fullt
utvecklad, och då mäts tryckfallet över en standardiserad strypf'läns.

Lufthastigheten får man sedan genom att ta roten ur tryckfallet och

mul ti p'l i cera det med en konstant.

NI
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När jag körde provserier vid andra temperaturer än remstemperatur, så

placerade iag en vanlig eìvärmefläkt en bit från tunnelns'insug. Genom

att variera avståndet mellan tunnel och fläkt kunde jag få olika tem-

peraturer inne i tunneln. Temperaturen, som kunde bli över 50 oc på det

sättetrmätte jag med ett termoelement placerat nära mätobjektet. Själv-

klart blir denna temperaturmätning osäker, men resultaten var såpass

entydiga att jag vågar stå för dem.

När jag mätte nBd värmefläkt dröjde det ett tag innan lufthastighets-

mätarens utslag blev stabilt. Detta berodde på att lufthastighetsmätaren

skulle värma upp sig ti1'l en ny temperatur plus att ett nytt fenomen

speìade in.

När jag höide temperaturen skulle utspänningen u m'inska. Det gjorde

den också. men först efter det att den hade gjort ett stort uts'lag åt

andra hållet. För att förstå varför, så får vi titta på mätarens kons-

tru kti on 'i f igur A1 .7 .

Figur A1.7. Lufthast'ighetsmätare i genomskärn.ing.
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0m luftens temperatur ändras kommer hela mätarens tempenatur att
ändras. Först påverkas dock endast v'indtermistorn som sjtter mest ut-
satt. Det är när temperaturen har ändrats på vindtermistorn, men ännu

ìnte på temperaturtermistorn som jag får konst.iga utsigna'ler.

Hur ser det då ut när temperaturen ändras ioch den ena termistorn

reagerar före den andra? Figur A1.g ger en uppfattn.ing om vad som

händer.

temperatur i oC

utspänni ng

imV

650

'ä t tvird ¿

610

Figur 41.8. Lufthastighetsmätarens utslag virit ett hastigt temperatursteg.

Förutsättningar: temperaturen ändras momentant från l8 till
lgoC, vindtermistorn reagerar direkt och temperaturtermistorn

reagerar efter två sekunder. Prickad kurva visar hur det kan

se ut i verkligheten.

690

tid i sek.
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Skulle inte det felaktiga utslaget vara motsatt det önskade? Inte all-
tid. Det beror på v'ilken termjstor som har högst resistans och om den

är högre än referensmotsitåndets resi stans på 3000 ohm. Den som jag

provade på i vindtunneìn reagerade tvärtom mot den som jag räknade på.

Oavsett vilket håll det extra utslaget är på så är det störande

eftersom det är Så stort.0m temperaturen är ojämn så är det mycket

svårt att veta vad man egentl'igen får ut på skrivaren.

För att få en uppfattning om felens storlek i förhållande till
uts'laget som beror på lufthastigheten, har jag sammanställt en

ìufthastighet-spännings-kurva med tio exempe'l på felaktìgheter .i för-
hållande till den ideala mätaren. På nästa sida visas det i f.igur A1.9.

Felen är följande:

1. Termistorerna är inte lika och vi använder dem vid 19oC istället för
v'id 18oC som de är kalibrerade vid (Ae två pilarna visar två olika
mätare där termistorerna är olika mycket olika).

2. Som 1 fast vi använder mätaren vid 25oC.

3. Som 1 fast vi använder mätaren vid 35oC.

4. Vi korrigerar för att mätarna har olika nollnivå vid olika temperaturer,

med använder samma kurvform vid a1ìa temperaturer. Efter att ha kalìb-
rerat mätaren vid 180c, använder vi den vid 35oc och 50 cm/s.

5. Som 4 fast vi använder mätaren vid 10 cmls.

6. Som 5 fast vi använder mätaren vid 47oC och 30 cmls.

7. Hastigt temperatursteg från 18 till 19oc med lika termistorer.

B. Som 7 fast tilt Z3oC.

9. som 7 fast en mätare med olika termistorer som i detta faììet gör

att felet blir mindre. Det kunde också varit tvärtom.

10. Som 9 fast t'ill Z3oC.

Felen visas i figur Ai.9 på nästa sida.



0 l0 20 30 40 50 li¡fthastighet i cmlsre

Tiìl vänster visas en hastighets-spännings-kurva för en

av min¿ lufthastìghetsmätare, och ovan visas exempel på

tio fel som kan uppkonma. Se föregående sìda för en för-

kìaring på vìlka feìen är-

Þ
Or

50 100 t50
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V'i ser att felen kan bl i ganska stora om förutsättningarna för att
de skall uppkomma finns. Av de tre feltyper som jag har diskuterat, så

kan den första typen, att nollutslaget är olika v'id olìka temperatur,
'lätt åtgärdas genom att man gör lufthast'ighetsmätare med matchade

termi storer.

Det andra feìet, att hastighetskurvorna ser olika ut vid olika

temperatur, kan man komma tillrätta med genom att använda ol.ika

kalibreringskurvor vid olika temperatur. Detta är dock ganska om-

ständigt. En bättre nretod vore att helt enkelt räkna ut hur mycket

utsìaget påverkas av att termìstorernas karakterlstik blìr flackare

vid högre temperatur. Inte heller det är så enkelt, men har man

gjort det en gång så har man gjort det för alla mätare.

Det tredje felet, att mätarna reagerar på temperaturförändringar,

kan man möj'ligen minska genom att ändra konstrukt'ionen, men det kommer

man nog aldrìg ifrån.

Det finns också en fjärde källa tìll felaktiga mätnìngar, och det

är att mätaren Ínte kan skìlja på luftströmmar som kommer från ena eller
andra hållet. Al'lt registreras lika. I en luftspalt där luften ofta står

och slår upp och ned. så får man då ett mycket större utslag än vad man

borde få. Det utslag som man får visar heller inte alls hur stor luft-
omsättningen är.

Dessa lufthastighetsmätare kan säkert fungera bra i andra samman-

hang, men i mitt fall var osäkerheterna ailtför stora för att jag

skul ìe våga använda dem.
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APPENDIX 2. REFERAT AV TRE TYSKA UNDERSOKNINGAR

Det verkalinte vara så många som har studerat luftrörelser i
skalmursspalter. Detta beror ju delv'is på att man ofta inte bygger

med spalter. Tre tyska undersökn'ingar som är 'intressanta j detta

sammanhang har jag dock läst. Nedan följer korta referat av dem.

En av dem (Wärme- und Regenschutz bei zweischligen Sichtmauerwerk

mit Kerndämmung) handlade om isolering och kondensprob'lem vìd murade

väggar. I ett provhus, liknande det som den här undersökningen är

utförd i, provades olika väggkonstruktioner.

De som är intressanta 'i detta sammanhanget är de väggkonstruktioner

som tyskarna kallade 7-11. De beskrivs i korthet nedan.

7 2 cm spalt och 4 cm isolering (polystyrenceltplast) innanför
8 4 cm spàìt och 2 cn isolering (po'lystyrenceìlplast) innanför
9 6 cm spaìt

10 6 cm spaìt med dräneringsöppning nedtill

11 6 cm spalt med dräneringsöppning nedtil'l och ventilations-
öppning högs upp.

Alla fem väggarna var innanför spa'lten murade av kalksandsten och

utvändigt murade med tege'l .

De ol'ika väggarna följdes under tre år, då man mätte temperatur

och fuktighet samtìd'igt som man följde vädret.

På nästa sida visas ì figur A2.1 hur fukthalterna varierade i de

tre väggarna som kallades 9, 10 och 11. Det är förvånande hur liten

inverkan venti'lationen har. visserligen har den helt stängda väggen

högre fukthalter, men det är mycket små sk'illnader. Det är endast

efter det mycket kraftiga slagregnet i juli 1981 som man noterar att
den luftade väggen fungerar bättre. Det är dock bara innermuren av

kalksandsten som inte blir så fuktig, yttermuren av tegel har t o m

högre fuktha'lt när den är dränerad än när den är sluten.
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Figur A2.1 . Fukthalt och slagregn som funktion av t'iden. Uverst visas

fukthalten i tegelskalet,'i mitten fukthalten i innermuren

av kalksandsten och nederst slagregnsmängder. Fyllda kvad-

rater betecknar en vägg med sluten spaìt (unbeluftet), Ofyìl-

da cirklar betecknar en vägg med enbart dränering (mit Drai-

nage) och fyllda cirklar betecknar en vägg med både dränering

och venti I at i on ( bel uftet ) .
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Nästa figur (nZ.Z) visar skillnaden i fukthatter i de väggar

som har en'luftspalt och de som inte har det. De senare är då

fyllda med olika slag av isolermateria'|. vi ser att själva spaìten

inte bidrar till någon avfuktn.ing. Tvärtom så är det 'lägre

fukthalt i väggen utan spa'lt.
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Figur A2.2. En sammanställning av ca 100 mätvärden för fukthalt i
ytterskalet. Den heldragna 'l'injen visar de som inte har

spaìt och den streckade visar de som har spalt. Mätvärdet

i varje punkt visar hur många þrocent av proverna som har

en fukthalt som är mindre än värdet på den horisontella
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Samnnnfattn'ingsvis så visar undersökningen att det är för-
vånansvärt små skillnader mellan de olika väggtyperna.

Två andra undersökningar behandlar luftströmmn'ingen bakom olika
fasadbeklädningsmaterial. En av dem (Untersuchungen uber die Be-

luftung des Luftraumes hinter vorgesetzen Fassadenbekleidungen aus

kleinformatigen Elementen) behandlar asbestcementplattor och trä
lagdd på oìika sorters läkt och även direkt på väggen, som var av

gasbetong.

Några resultat som är värda att nämnas är följande:

- lufthastigheten bakom asbestcementplattorna ökar med 1/4 on
de är mörka jämfört med om de är ìjusa
plattorna blir även sa rl0 gradeir varmare en sommardag.

- gasbetongväggens fukthatt sjönk mycket snabbare när fasadbek-
lädnaden var lagd på läkt än när den var klistrad direkt på

vaggen.

- Fukthalten i läkten låg på 10-30 % on1äkten var
tillät luften att strömma uppåt, och på 60 % om

'lagd så att den

läkten var lagd
tvärs strömningsri ktningen.

- För en välluftad spalt kan ìufthastigheten uppgå t.i'll ca s %

av den yttre lufthastighetens komponent vinkelrätt mot väggen.

En vacker illustration tilì att det är v'ind och sol som orsakar

luftrörelser inne i spalter gavs av figur A2.3, Kanske är den lite
för bra. Lufthast'igheterna i början på dygnet, som beror på vinden,

är misstänkt positiva. Det är i och för sig mycket möjìigt att de

är det, fll€rì då är standardavvikelserna lite misstänkta. Skriften
ger ingen upplysning om hur lufthastigheten är uppmätt. Det vanligaste
är väl att man använder en varmtrådsanemometer, och de skiljer ju
inte på riktning uppåt och riktning nedåt.0m man byter tecken på

lufthastigheterna före kl 08 i den nedre figuren, så stämmer det hela

mycket bättre med hänsyn tiII víndens hastighet och riktn.ing,
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I den sista av de tyska undersökningarna (untersuchungen uber

die notvwendige Hinterluftung an Aussenwandbekleidungen aus Gross-

formatigen Bauteilen) undersöktes bl.a. lufthastigheterna bakom stora

påhängda fasadbeklädnader (1.2 m x 1.g m). Hastigheter på upp ti'l'l
25+/-18 cm/s observerades.
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APPENDIX 3. LITEN ORDLISTA

brukstunga,

dräner i ng

dämpsat s

K

I uftomsättn i ng

RC

skaì mur

sl agregn

stötfog

termisk drivkraft

När man murar en tegeìvägg, så trycks det ut mur-

bruk på baksidan när man lägger på en sten. 0m man

inte tar bort det så stelnar det till en brukstunga.

Anordning (t ex ett hål ) så att vatten kan rinna ut ur

eller bort från något (t ex en vägg).

En elektronisk krets som dämpar en s.ignaì, så att den

inte svänger så mycket. Man kan säga att den bildar ett
sorts medeìvärde på signalen. Bra att ha om det är en

oroìig signaì, eller om man nara läser av sällan.

Enhet för temperatur. 0 K = -273 oC , 0 0C = 273 K

Ett sätt att mäta hur ofta I uften byts ut i t ex en

spa'lt. Enheten är t ex 1/h, uttytt "per timme,,.

Dämpförmågan hos en dämpsats. Mäts i tid, t ex minuter.

En yttervägg som hänger som ett skal utanpå den bärande

väggen. Moderna tegelväggar är oftast anordnade så. Teg'let

är bara fasadmaterial och bär då inte upp huset.

Det regn som träffar en vertikaì yla,

Den korta vertikala murbruksfogen mellan två tegelstenar.

I'lel I an stenarnas I ångs i dor kaì I as fogen för I i ggfog.

Den kraft som gör att luftrörelser uppstår när olìka

luftìager har olika dens.itet.
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