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Verksamheten inom puts- och murverksforckningen vid LTII redovisas
på olika sätt. Föreliggande verksamhetsredogörelse syftar till att ge en
samlad bild av hela verksamheten. IIäri inkluderas inte enbart
pågående forskningsprojekt utan även informationsverksamhet,
kunskapsuppbyggnad och deltagande i konferenser och seminarier.
Vidare redovisas eventuella organisationsfärändringar och framtida
planer.

f verksamhetsredogörelsen ges inga detalibeskrivningar utan enbart
kortfattade sammanfattningar eller rubriker. För mer detaljerade
redovisningar hänvisas till originalrapporter, internskrifter eller dylikt.

Lund i marc 1992

Kenneth Sandin
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ALLMÄNT

Den nuvarande puts- och murverksforskningens organisation vid LTII
start¿de som en fiirsöksverksamhet 1988 och finansieras av Statens Råd
ftir Byggnadsforskning och Föreningen Murat Byggande.

Från 1990 sker en långtgående samordning med verksarnheten inom
Fuktgruppen vid Lunds Tekniska llögskola. Totalt sett har forskningen
med anknytning till puts- och murverk en omfattning motsvarande två
hettidstjänster, i huvudsak Kenneth Sandin (KS) och Thomas Carlsson
(rc).

Innevarande anslagsperiod löper frân ll7 1990 titl 30/6 1993. Under
denna tid planeras inga organisatoriska eller personella f<irändringar.
Även det ursprungliga syftet med verksamheten kvarstår oförändrat.
Detta syfte kan sammanfattas vara att

- upprätthålla en hög kompetensnivå

- svara fär långsiktig kunskapsuppbyggnad

- bedriva grundforskning och tillämpad forskning

- ha beredskap fär att snabbt kunna genomföra mindre forsknings- och
utvecklingsuppdrag

- svara fär kontinuitet med avseende på personal och
laboratorieresunser

- sprida information om forskningsresultat och andra erfarenheter inom
forskningsområdet

- deltaga i kommittéarbete och dylikt

YERKSAMHETEN 1991

Allmänt

Verksamheten under det gångna året har fiitjt de riktlinjer som
faststiilldes under 1990.

Två styrgruppssammanträden har ägt rum. Vid dessa sammanträden
har främst de pågående projekten diskuterats.

De tillåimpade projekten rfKalkutfällningar på putsade fasader" och
"Byggnadsfysikaliska studier i skalmurar" har avslutats.
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Grundforskningsprojektet "Mikrostruktur hos murverksmaterial" har
pågått hela året och det nya tillämpade projektet "Vattenawisande
¡¿5¿dimpreg¡s¡ingarrr har påbörjats.

Kontakter/samarbete

Ytterligare kontakter fär att bygga upp kompetensen inom mikro-
strukturområdet har knutits under året. Bland annat sker ett
snmarbete med Statens Provningsanstalt i Borås och Dansk Teknologisk
Institut. Yidare sker utveckling av applikationsprogram ftir bildanalys
tillsammans med Innovativ Vision i Linköping.

Fortlöpande kontakter hålls med tillverkare och användare av
vattenavvisande preparat. Projektet "Vattenavvisade impregneringar"
drivs tillsammans med SKANSKA.

KS ingå i en referensgrupp för ett Eurocare-project om "Luftfür-
oreningamas inverkan på byggnadsmaterialtt.

KS är svensk ledamot i Nordiska Putskommittén.

Samarbete planeras inom ett nytt Eurocare-projekt om "Historiska puts-
och murbruk'r.

Konferens/seminarier

KS har under råret hållit ett antal föredrag på olika konferenser och
kunser arrangerade av svenska ftiretag och institut. Yidare har KS
deltagit i nionde internationella murverkskonferensen i Berlin.

TC har deltagit i Teknikdagar vid SP i Bonfls samt i "Third
euroseminar on microscopy applied to building materials'r vid
Universitat Politecnica de Catalunya i Barcelona.

Forskningsprojekt

Kenneth Sandin,'rByggnadsfysikaliska studier i skalmurar.
Inom projektet har fukt- och temperaturförhållandena i
skahnurskonstruktionen kartlagts i detaf.

Kenneth Sandin, "Fuktsäker skalmur med träregelstomme".
Inom projektet har en I'praktiskt inriktad" skrift om
skalmurskonstruktionen författats. rnnehållet i skriften

I
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baserar sig på slutsatserna i litt.ref. 1 och praktiska
erfarenheter. Skriften kornmer att publiceras genom BFR:s
ftirsorg under 1992.

Kenneth Sandin, rrVattenawisande f¡5¿dimpregneringartt .
Inom projektet görs en ftirutsättningslin analys av vat-
tenavvisande impregneringar. Bland annat analyseras
funktionen, ftir- och nackdelar, nedbrytning, inverkan av
sprickor och dylikt.

Hittills har befTntlig kunskap insamlats beträffande kemisk
sammansättning, nomenklatur, egenskaper, användnings-
områden etc. Detta korrmer att publiceras under 1992.

Yidare har ett antal fullskaleförsök planerats. Dessa kommer
att starta under 1992.

Thomas Carlssonr'tKalkutflállningar på putsade fasader".
Inom projektet har utretts vilka betingelser som framkallar
kalkutfäIlningar. Projektet har avslutats och en slutrapport
kommer att publiceras genom BFR:s försorg under våren
1992. En kortfattad rrpraktiskt inriktad" skrift kommer att
färdigstäIlas för publicering under 1992.

Thomas Carlsson, rrFrostprovning av tegelr.
Rapport från en nordisk ringtest, dÍir BM-metoden ingår, är
under f?irdigställande och kommer att publiceras av SP under
1992.

Thomas Carlsson, rrMikrostruktur hos murverksmaterialt' .
Projektet har under året följt den tidigare fastställda
planeringen. Kunskap och erfarenhet vad gäller såväl
provpreparering (tunnslip) som mikroskopanalys har
ftirdjupats. I samarbete med programyaruföretag och SP har
programvara för beståimning av vissa specifika mate-
rialparametrar utvecklats.

Material ftir tillverkning provkroppar har insarnlats.

En första delrapport planeras vara färdigställd i bödan på
april 1992.
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FRAMTIDA VERKSAMHET

Finansieringen är för närvarande garanterad till 3016 1993. Under
denna tid fofsåitter den beslutade inriktningen på de tre huvud-
områdena grundforskning, titlämpad forskning och informations-
spriclning. Planeringen görs etappvis med utgångspunkten att
verksamheten skall fortsätta även efter innevarande anslagsperiod.

För att bredda kompetensen och samarbetet med andra institutioner
planeras ett visst deltagande i internationella projekt. Detta deltagande
ftirutsätter dock separat finansiering.

Inom huvudområdet informationsspridning planeras en praktikerskrift
om kalkutfällningar. Inom styrgruppen skall ytterligare praktiker-
skrifter diskuteras.

PUBLICERING

Kenneth Sandin, 1991, Skahnurskonstruktionens fukt- och
temperaturbetingelser. Byggforskningsrådet. Rapport
R43:1991.

Kenneth Sandin, 199L, Skalmurskonstruktionens fuktsäkerhet.
Bygg- och Teknik 419t.

Thomas Carlsson, 199I, Kalkutf¿illningar på putsade fasader.
Preliminär slutrapport. Byggnadsmaterial, LTIf .
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