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FORORD

Verksamheten inom puts- och murverksforskningen vid LTH

redovisas på olika sätt. Föreliggande verksamhetsredo-
görelse syftar till att ge en samlad bild av hela verk-
samheten. Häri inkluderas inte enbart pågående forsk-
ni-ngsprojekt utan åiven informationsverksamhet, kunskaps-

uppbyggnad och deltagande i konferenser och seminarier.
Vidare redovisas eventuella organisationsförändringar
och framtida pÌaner.

I verksamhetsredogörelsen ges i-nga detaljbeskrivningar
utan enbart kortfattade sammanfattningar el-Ier rubriker.
För mer detaljerade redovisningar hänvlsas till original-
rapporter, internskrifter el-ler dylikt.

Lund i mars I99I

Kenneth Sandi-n
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ALLMI{NT

Den nuvarande puts- och murverksforskningens organì-sa-
tion vid LTH startade som en försöksverksamhet 19BB och

finansieras av Statens råd för byggnadsforskning och

Föreningen Murat Byggande.

Från L99O sker en långtgående samordning med verksam-
heten inom Fuktgruppen vid Lunds Tekniska Högskola. To-

talt sett har forskningen med anknytning til1 puts- ocb

murverk en omfattnì-ng motsvarande ùvå heltidstjänster,
j- huvudsak Kenneth Sandi-n (t<S) och Thomas Carfsson (fC).

Innevarande anslagsperiod löper från 1,/7 I99O til1 30/6
1993. Under denna tid planeras inga organisatoriska
eller personella förändringar. Aven det ursprungliga
syftet med verksamheten kvarstår oförändrat. Detta syfte
kan sammanfattas vara att

- upprätthå1J-a en hög kompetensnivå

- svara för långsiktig kunskapsuppbyggnad

- bedriva grundlorskning och tillämpad forskning
- ha beredskap för att snabbt kunna genomföra

mindre florsknings- och utvecklingsuppdrag
- svana för kontinuitet med avseende på per-

sonal och laboratorieresurser
- sprida information om forskningsresultat och

andra erfarenheter inom forskningsområdet
- deltaga i kommittêarbete och dylikt

VERKSAMHETEN I99O

Under året har det varit två styrgruppssammanträden.
Vid det första sammanträdet diskuterades framtida fli-
nansiering och inriktning av verksamheten. En enlg styr-
grupp beslutade härvid att den lortsatta verksamheten

A1lmänt
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skulle föl-ja de tidigare uppdragna riktlinjerna med en

klar uppdelning mellan grundforskning, tillämpad forsk-
ning och informationsspridni-ng. Vid detta sammanträde

var flinansieringsf rågan j-nte l-öst. I avvaktan på beslut
angående finansieringen flortsatte verksamheten piä spar-
låga under f örsta hal-våret.

Inför det andra styrgruppssammanträdet var finansierlngs-
frågan löst för de närmaste tre åren. Vid sammanträdet
beslöts att starta det tidigare diskuterade grundforsk-
ningsprojektet "Mikrostruktur hos murverksmaterial" .

Detta arbete skal-l- utgöra Thomas Carlssons licentiat-
arbete. Innan detta projekt påbörjas på allvar skall dock

vissa pågående projekt avsl-utas.

Vid det andra styrgruppsmötet diskuterades även ett nytt
tillämpat forskningsprojekt, "Vattenavvisande impregne-
ringar", som ti1l stor del skall finansieras av SBUF.

Dessa två stora projekt skall utgöra basen för f'orskningen
under den innevarande l-årsperioden.

Kontak ter/ samarbete

Kontakter för att bygga upp en kompetens inom mikrostruk-
turområdet har knutits under året. Bland annat sker ett
visst samarbete med Statens Provningsanstalt i Borås.

Kontakt har etablerats med tilfverkare och användare av

vattenavvisande preparat. Projektet "Vattenavvisande j-m-

pregneringar" kommer att dnivas tillsammans med SKANSKA,

som bland annat kommer att stäl-l-a objekt til1 förfogande
för fullskaleförsök.

KS ingår i en referensgrupp för ett Eurocare-projekt om

"Luftföroreningarnas inverkan på byggnadsmaterial" .

KS är svensk ledamot i Nordiska Putskommittén.
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Konfe rens e r/ s eminarier

Nordiska putskommittén har haft ett sammanträde för att
detaljutforma seminarierapporten enligt 1,989 Ërrs verksam-

hetsredogöre1se. Rapporten är försenad men beräknas bli
publicerad under vàren I99I.

KS har under året hållit föredrag och/eller bidragit med

paper bl-and annat vid

- Nordbygg 90 på Alvsjömässan, Stockholm

- Norsk puss- og mörte1förenings general-
församling, Oslo

- Mal-ermestrenes Landsforbunds vårmesse, Oslo

- Seminarium Hus & hälsa, Lund

- Konferens på Ispo Putz und Farbenwerk, Wiesbaden

- Nordj-sk Murverkssymposium, Tromsö (l-i-tt ref 1)

- International CIB W67 symposium on Energi,
Moisture and Cllmate in Buitdings, Rotterdam
(Li-tt ref 2)

Forskning

Forsknj-ngen har inriktats på att avsluta pågående projekt
samt att planera två nya stora projekt, nämligen ett grund-

forskningspro,j,ekt om mikrostruktur hos murverksmaterial
och ett titlämpat projekt om vattenavvisande i-mpregneringar.
Paral-l-ellt härmed har även vissa mi-ndre men 1ångsiktiga
projekt fortsatt.

I det följande ges en mycket kortfattad låigesbeskrivning
av de olika projekten.

1,. "Byggnadsfysikaliska studier i skalmurar", KS

Inom projektet görs en detaljkartläggning av flukt- och

temperaturförhållandena i skalmurskonstruktionen. Inom

projektet har mycket omfattande mätnì-ngar genomflörts i
ett provhus med olika väggkonstruktioner. Mätningarna av-

slutades under I99O och en slutrapport kommer att publiceras
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under våren 199I. En sammanfattning finns publicerad i
verksamhetsredogörelse L987-1990 från Fuktgruppen vid LTH.

(Litt ref 3)

Som exempel på slutsatser kan nämnas:

Tegelskalet är i stort sett opåverkat av den
bakomliggande konstruktionen
Tegelskalet skal-l betraktas som en kallmur
Ett fullständigt kapil1ärmättat tegelskal är
inte ovanligt under höst/vinter
Luftspaltens ventilationsgrad påverkar inte
fuktinnehållet i tegelskalet
Fukttillståndet i tegelskalet kan endast sänkas
genom lämpliga ytbehandlingar
En blöt skalmur i kombination med kraftig sol-
strå"lning medför kondens på utsidan av ångspärren
i en traditionel-l- skalmur ( sommarkondens )

Som nämnts tidigare avslutades mätningarna under 1990.

Under 1991 kommer kompletterande mätningar att göras be-

Èräffande sommarkondensfaflet. Dessa inriktas främst på att
linna byggnadstekniska åtgärder för att minska risken flör
sommarkondens. Vidare planeras en "lätti11gäng1ig" skrift
om "fuktdimensionering av skalmurar". Denna skall- rikta
sig till projektörer.

2. "Kalkutfällningar på putsade fasader", TC

Syftet med projektet ar i första hand att utreda vilka be-

tingelser som flramkallar kafkutfällningar. Projektet genom-

förs i form av laboratorieförsök.

Projektet skal1 avsfutas och slutrapporteras under vären/
sommaren 199I. Slutrapporteringen kommer att bestå dels av

en forskningsrapport och dels av en kortfattad "lätti11-
gänglig populärskrift". En sammanfattning av resultaten
finns redovisade i en internrapport respektive en tidskrifts-
artikel. (Litt ref 4 och 5)

Projektet har visat att vid målning med KC-färg får man all-
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tid kalkutfällningar om luftfuktigheten åir hög och under-
laget är blött. Ökande cementhalt ger ökande utfällningar.
Beroende på fukttillståndet kan man få olika typer av ut-
lä1lningar. En typ binds hårt ti1l underlaget och går inte
att av1ägsna. Den andra typen "ligger på ytan" och kan

borstas bort.

3. "Frostprovning av tegel", TC

Den enligt verksamhetsredogörelsen 1989 utvecklade frost-
provningsmetoden ingår nu i en nordisk "ring-test". Sam-

tidigt provas enligt svensk standard och DIN-normen. Totalt
testas B tegelsorter.

4. "Reparati-on av fuktskadat murverk" , TC

Uppföljningen av fukttillståndet i Helsingborgs brandstation
fortsätter. Efter de åtgärder som vidtogs under 1989 rap-
porteras efter cirka ett år att "en kfar förbättrì-ng konsta-
terats" i logementen. Några direkta mätningar har inte gjorts
under I99O.

5. "Fukttillstånd i autoklaverade lättbetongväggar", KS

Uppföljningen av fukttifl-ståndet i Partil-l-e fortsätter. De

senaste mätningarna indikerar att flukttillståndet har ökat
kraftigt i vissa fack, som tidigare uppvisat mycket 1åga

fukttillstånd under en följd av år. En succesiv nedbrytning
av ytskikten på dessa fack torde vara orsaken til1 detta.
Fortfarande finns det dock ytskikt som medför ett mycket
1ågt fuktùillstånd i väggen.

6. "Mikrostruktur hos murverksmaterial", TC

Projektet har påbörjats under året och är avsett att vara
ett långsiktigt grundflorskningsprojekt. Syftet med proiektet
är att studera hur olika faktorer ( t ex luftporbildande till-
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satsmedel, murstenens sugning vid murning/putsning och
frostpåkänning) påverkar mikrostrukturen samt hur mikro-
strukturen påverkar olika egenskaper ( t ex frostbeständig-
het, hål-lflasthet och vidhäf tning ) .

Som exempel på långsiktiga praktiska ti11ämpningar kan näm-

nas bättre bedörnningsgrund vid skadeutredningar och möjlig-
heter att "styra" egenskaperna hos olika materj-al. Det sen-
are kan till exempel gä11a anpassning av murbruk till olika
murs tenar .

Under 1990 har utrustning anskaffats och grundläggande ut-
bildning genomgåtts. Den utrustnì-ng som anskaffats är mikro-
skop, blldanalysator och utrustning för tillverkning av

plan- och tunnslip.

7 . "Vattenavvisande impregneringar", KS

Projektet har planlagts under året och kommer att vara ett
relativt långsiktigt tillämpat forskningsprojekt.

Syfltet med projektet är att få fram en objektiv bild av vat-
tenavvj-sande impregneringar vid olika användningssätt. Som

exempel på frågeställningar som skal-l studeras kan nämnas

När är en impregneri-ng lämplig respektive olämplig?
Vilka livslängder kan man räkna med?

Hur inverkar sprickor och dylikt?

Projektet kommer att genomföras i etapper. I en första etapp
skall olika preparat klassificeras med avseende på samman-

sättning, nomenklatur, egenskaper, användningsområden, etc.
I en andra etapp skall en inventering av utförda obiekt
genomföras. I följande etapper skall faboratorietester och

flul-lskaleförsök genomflöras.
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FRAMTIDA VERKSAMHET

Som nämnts tidigare är verksamhetens fj-nansiering garan-
terad för en treårsperiod. Detta innebär att vi kan göra
en systematisk satsning inom de tre huvudområdena grund-

forskning, ti11ämpad forskning och informationsspridning.
Samtidigt finns visst utrymme för annan kunskapsuppbyggande

verksamhet. Detta kan till exempel gälla deltagande i kur-
ser och uppdragsverksamhet.

För att bredda kompetensen planeras även deltagande i andra
naraliggande forskningsområden. Ett projekt som är aktuellt
handlar om "fuktfbeständighet". Detta är ett internatio-
nelft EUROCARE-projekt som skall- pågå ett antal år. I vi1-
ken omfattning vi kommer att delta är inte bestämt ännu.

Ett annat projekt som är angeläget är byggande av ett prov-
hus för naturlig exponering. Förhoppningsvis skall- detta
kunna genomföras under 199t.

f det fortsatta arbetet skall en ökad satsning ske på in-
formationsspridning. Detta skall- ske genom att den senaste
tidens forskningsresultat "transformeras" till lättillgäng-
liga informationsblad.

Prioritering och detaljplanering av verksamheten sker 1ö-
pande tillsammans med den tilf proiektet knutna styrgruppen.



9

1

2

?

4

PUBLICERTNG

Sandin, K, 1990, Satsar vi tillräckligt på forskning?
Nordisk Murverkssymposium i Tromsö 1990.

Sandin, K, I99O, Temperature and moisture conditions
in cavity wa11s. International CIB I/ü67 Symposium on

Energi, Molsture and Clj-mate in Buildings. Rotterdam.

Sandin, K, 199O, Temperatur- och fukttillstånd i skal-
murskonstruktioner. BFR-rapport R7:199L, Fukt i bygg-
nader och material.

Carlsson, T, 1990, Kalkutfläl1ningar på. putsade fasader.
Lägesrapport 2. Byggnadsmaterial, LTH.

Carlsson, T, L990, Missflärgning av putsade fasader.
Bygg & teknik, 4-1,990.

5


