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SAMMAN FATTN I NG

En successiv övergång från tungt tì.l1 'lätt byggeri han sedan

slutet av 60-talet ägt rum 'i vårt land. Byggforsknìngsrådet
startade därför under våren 1975 ett forskningsblock för lätta
byggsystem.

Forskningsinsatser av varierande s'lag bedömdes på ett t'idìgt
skede som varande väsent'liga om övergången ti'll I ätt byggeri
skul le bl i framgångsri k.

Denna rapport redovisar resultaten från ett programarbete

rörande fuktpåverkan och beständighet hos organjska materil an-

vända 'i fört'i I I verkade konstrukti onsel ement.

Syftet med projektet har varit att kartlägga de fuktpåfrest-
ningar som kan förekomma i samband med användingen av förtill-
verkade konstrukt'ionselement i vjlka organiska material ingår.

I rapporten redov'isas först de material och materialkombina-
tioner som förekommer idag och de som kan tänkas förekomma i
framtiden. Ett exempe'l på ett materia'l , som de senaste åren

har böriat att användas 'i allt större omfattning är polyuretan-
cellplast, PUR. Detta material kan bedömas få en allt stöme
användning ì framtiden. Nya t'iìlämpn'ingar och material kombina-

tioner är möj1 iga.

Sedan diskuteras de fuktbelast'ingar som kan tänkas uppstå vid
ti'llverknìngen, vìd lagrìngen, vid transporten, v'id hanteringen
på byggarbetsp'latsen och under brukstiden.

De svåraste fuktbelastningarna bedöms uppstå på byggarbets-
platsen och under brukstiden. v'id monteringen är det i de flesta
fall svårt att skydda sig mot stora fuktbelastningar. 0m man

dock är uppmärksam på problemet och genom mätnìngar följer ut-
Èorkningsförìoppen kan man i de allra flesta fallen skydda s'ig

mot framtida olägenheter.

Svårare är det då att bedöma fuktbelastningarnaoch konsekven-

serna av dessa under brukstiden. Att bygga med förtillverkade
konstruktionselement ställer allmänt sett stora krav på konst,
ruktionen och utförandet av fogarna. Det är viktigt att fogarna
behåller sin täthet v'id de rörelser och deformationer som kan

uppstå. Eftersom beständìgheten hos olika kärnmaterjal vid
ol i ka f ukt'innehål I är dål i gt utredd kan f uktansaml 'i ngar kri ng



'illa konstruerade eller då1ìgt utförda fogar annars leda t'ill
framtida problem.



1. BAKGRUND

Mot bakgrund av en successiv övergång från tungt till lätt
byggeri från slutet av 60-talet till ca mitten av 70-talet,
beslöt Byggforskn'ingsrådet i dec 1974 ati-'inrätta ett forsk-
n'ingsblock för lätta byggsystem. Verksamheten startade under

våren 1975 under ledn'ing av en programgrupp bestående av fors-
kane och experter från industrin.

Med lätta byggsystem avses byggnader resp byggande med lätta
komponenter, oavsett materjalslag. Begreppet omfattar system

med ol i ka grader av förti I I verkn'ing, aì I ti f rån he'lt p'latsbyggda

hus t'ill jndustriellt tillverkade, typiserda och standardise-
rade byggel ement.

Komplex'iteten hos konstruktionsdelarna i lätta byggsystem inne-
bär att ol'ika material kombineras med varandra. Detta innebär

ökad användning av energiintensiva material, som t ex stål och

al umi n'i um, el I er av materi al med al ternati va användn'i ngsområden,

t ex trä. Materia'legenskaperna måste utnyttjas maximalt i tunna

och klena dimensioner. Nya materialtyper utvecklas och används

i nya kombinationer. Detta kan ge upphov ti11 många, icke tidi-
gare, studerade problem.

I januarì 1976 samlade programgruppen ett 30-ta'l specialister
t'ill ett seminarium med temat "Erfarenheter av lätta bygg-

system". Vid seminariet d'iskuterades erfarenheter och vi'lka
forskningsìnsatser som borde göras 'inom detta område. Efter
seminariet utarbetades en rapport som redogjorde för de förda
diskuss'ionerna, se rapport T22:1976 från Byggforskningen. I
denna rapport redovisas bl a en förteckning över de forsknings-
uppgi fter som bedömdes angel ägna 'inom forskni ngsb'locket 'lätta

byggsys tem.

Under rubriken "Stomme och stomsystem" redovisades ett förslag
kallat "fuktpåverkan och beständighet". Detta projekt avsågs

kartlägga fuktpåfrestningar och beständ'ighet hos materialkom-
binat'ioner med organiska material i lätta byggsystem.

2. SYFTE

Under våren 1978 fördes diskuss'ioner mellan avd Byggnadsmate-

riallära, LTH och programgruppen för lätta byggsystem beträf-



fande ett forskn'ingsprojekt med i nr j ktn'ing mot fuktpåfr estni ngar

och beständ'ighet.

Syftet med projektet var att bedöma de fuktpåfrestningar som

kan förekomma i samband med användn'ing av förtillverkade konst-
rukt'ionselement i vilka organiska materja'l ingår. De påkän-

ningar som kan uppstå vid ti I lverkning, I agring, transport och

under brukst'iden skulle därvid kartläggas.

Projektet har omfattat ett programarbete. Utifrån resultaten
av detta arbete kan andra projekt av experimentell natur "av-
knoppas".

3. PROBLEMSTALLNINGAR

De prob'lemstäl 1n'ingar som har behandl ats är

uiLka moteriaL och mateyiaLl<onbinationer för,ekormnez. idag och

uiLl<ø kan tänkas fönekorrrna i framtiden?

uiLka moment och faktorez, uid tiLLtserknt ngen kan orsaka

framtída bestimdighetspz,obLem ( fuktiga skiumaterial, korta
genomLoppstider,, tentperatw* och fuktbetingade röreLser) ?

uad Windey, pid Lagringen ats konstruktionseLementen ( fuktupp-
tagning/uttorkning, angr.epp au svãn1par och andz.a mikrooz,ga-

nismer, t ernp eraturyöz,eLs er, ) ?

uad handez,unden transponten betz,öffande t eæ fuktuppiagning
och uttoykning?

uíLl<ø faktorez, p&uenkax fukttt LLstånd och best(mdighet unden

brukstiden?

4. FOREKOMMANDE MATERIAL OCH MATERIALKOMBINATIONER

I /5/ finns bl a en förteckn'ing över de företag som tillverkar
olika typer av förtjllverkade konstruktionselement. Förteck-
ningen är rejativt omfattande. Sedan 1979 har dock en struktur-
rational'isering ägt rum tack vare att byggmarknaden har krympt.
Detta har medfört att vissa företag har försvunnit från mark-

naden. Samtid'igt har dock nya företag tillkommit. De nya före-
tagen har ofta varit sådana som har satsat på helt nya ideer
när det gäller material och konstruktion av förtillverkade ele-
ment.



Trad'itioneilt har de ingående organiska materjalen utgjorts av

massivt trä eljer olika typer av träbaserade skivmaterial. Det

högisolerandematerialet har utgjorts av mìneralull (sten- eller
g'lasull). Här i denna framställning räknas inte denna typ av

material till de organiska materialen trots att vissa organ'iska

komponenter i ngår ì mj neral ul I . Fenol hartsl immet utgör nämf i gen

så liten del av den totala materjalvoìymen.

Flera olika företag tillverkar sandwjchelement där kärnan ut-
görs av olika typer av cellplast. Bland sådana material kan

nämnas poìystyr"en (PS), po'lyuretan (PUR) och po'lyisocyanurat
(pln). Aven ett par andra typer av cellp'laster finns beskrivna
'i litteraturen men dessa har ej komm'it t'ill kommersiell använd-

ni ng i förti I I verkade byggnadsel ement.

I Roman (1979) finns beskrivningar av de vanligaste typerna av

cel'lp'laster och vi ssa av deras vi kti gaste egenskaper.

POLYSTYREN, PS

Po'lystyrencel I pì ast är en termop'last. Materi al et f ramstäl 1s på

två o'lika sätt: Expandering och extrudering eller strängsprut-
ni ng.

Den extruderade po'lystyrencel I p'lasten har bättre hål I fasthets-
egenskaper och även lägre vattenupptagning än den expanderade.

I en samverkanskonstruktion måste PS l'immas mot de använda yt-
s ki kten med ett för ändamål et I ämpl 'i gt 'l im.

POLYURETAN, PUR

För byggnadsändamål används styv uretancellp'last, som är en

härdplast med övervägande slutna celler. Dessa innehåller en

högmo'leky1är gas, van'ligen triklorfluormetan, som har en låg
värmeledn'ingsförmåga. Det är denna gas som ger PUR-ce1ìplast dess

mycket goda värme'isoleringsförmåga. Gasen tenderar dock att med

tiden diffundera ut ur ce'l'lplasten och detta höjer cel'lplastens
värmeledn'ingsförmåga. Emellertid presenterar Larsson (t ggZ)

resultat från'långtidsförsök där värmeledningsförmågans föränd-
ring med tiden bestämts för polyuretancellplast som försetts
med ol'ika typer av ytski kt el I er saknat ytsk'ikt. Det var därvid
ei möif igt att påvisa någon förändrjng av r-värdet hos uret,an-



ceì1p'ìasten under de 7 år som försöken pågått.

I samma referens (se även Isberg (1977 )) redov'isas resultat från
ful I skaleförsök där väggelement av sandw'ichtyp med po'lyuretan-
ce] I pl ast som kärna har använts. I dessa för^sök användes föl -
iande ytskiktsmaterial: 13 mm gìpsskiva, 13 mm g.ipsskìva plast-
foljerad, 12 mm spånskiva, 9 mm träfìberskiva, l3mm asfalt-
impregnerad träfiberskiva, 9 mm gipsskiva, 12 mm p'lywood och

0.7 mm stål p'låt. Efter 6 år i relat'ivt hårt utomhuskl imat kunde

ej någon förändrìng av värmeisoleringsförmågan påvisas.

Med utgångspunkt från h'ittills genomförda undersökningar kan

därför det slutlìga värdet för uretancellplast bedömas uppgå

tì I 'l ca 0. 025 l^J/mo0. Detta värde kan jämföras med det en] i gt
SBN 80 prakt'i s kt t j 1 

'l ämpbara värdet för styrencel 'l pì ast och

mi neral ul I som uppgår ti I 'l 0. 040 W/moC.

PUR-cellplast kan levereras som färdiga skìvor men är också
'l ämpf i gt för framstäl 1 nì ng av förti I I verkade el ement genom

direktskumning mot ytskikten. vid direktskumning erhå1les en

mycket god vidhäftning mot de flesta material.

Emvik (1983) har gjort en genomgång över användnìngen av polyu-
retan i träkonstruktìoner. Trä är ett av de vanligaste materia-
I en som används ti I I sammans med ce'l I p'laster, och då f ramför
allt PUR. Trä används i form av massivt trä som bärande mate-

rial inne i det isolerande skiktet av cellp'last. Trä används

som ytmateria'l i form av träfibenskìvor, plywood, spånplattor.
Av övriga materiaì som i stor utsträckning används tillsammans
med PUR kan nämnas gipsskivor och stål- eller aluminìumpìåt.

Tillsammans med ovan nämnda material tillverkas olika typer av

el ement med format upp t'i 'l ì 1 2x3 meter.

POLYISOCYANURAT, PIR

Isocyanuratcellplast är också en härdp'last med övervägande

slutna celler. De mekaniska och värmeisolerande egenskaperna

liknar uretancellplastens men den har väsentìigt bättre brand-

tekni ska egenskaper.

PIR utvecklar väsentf igt mindre mängder rök än PUR. PIR klassas

som svårantändl'igt materì a'l .

När det gä1ler användìngen av trä har under det senaste decen-



niet flera ol'ika produkter av trä som väsentlìg komponent pre-
senterats. Ett exempe'l på en sådan produkt är "Masonite Lätt-
bal k" , som första gången presenterades år 1 949( ! ). Den har
'idag fått ett nymornat intresse.

Fördelen med denna typ av konstruktion är att trämaterialet ut-
nyttjas på ett mer ekonomiskt sätt. Träet används bara där det
ur hållfasthetssynpunkt gör största nyttan. Andra posìtiva
egenskaper är ìägr e vikt, dimens'ionsstabil itet osv.

Sedan har andra typer av balkar följt efter: Rockwools lätt-
balk och 'lättrege1, l,Jirewood och Kartros lättbalk.

Parallellt med utvecklìngen av ovan beskrivna produkter har
det även pågått en utveckf ing av bjälklagselement till fabriks-
t'illverkade småhus och takelement till industritak.

Ett exempel där många ol'ika material har komb'inerats utgör
Lättelement AB:s yttertakselement, som även är avsett för
industrìyttertak. I detta element har p'lywood, boardbalkar och

stå'lpìåt sammanfogats till en lätt, stark och styv konstrukt'ion.

Ett kompìett lätÈkonstruktionselement har utvecklats av ASSI.

Elementen kan förenklat beskrivas som en låda av träfiberskivor
som har 1ångkanterna förstärkta med träregler och minerallull
som innehåll. Ställd på högkant bär den höga laster och ger

effektivt vi ndskydd.

Rasmussen (1980) presenterar en dansk konstruktìon som i idé och

utformn'ing ì stor utsträckning påm'inner om ASSI's konstruktions-
el ement.

Under 80-talet har ett flertal oljka system för förtillverkade
byggnadselement avsedda för'industribyggnader presenterats. De

isolermaterial som därvid kommer t'ill användning är mìneralull
eller ceììplaster av polystyren eller poìyuretan. Framför allt
PUR har använts i relatjvt stor omfattníng. Ett par system an-

vänder stå'ìp1åt som ytmaterìa1. Mellan dessa ytor har polyure-
tancel'ìplast d'irektskummats. Därvid formas element som på olika
sätt fogas samman.

För användn'ing 'i bjäl kkonstrukt'ioner f inns ett antal konstruk-
tioner utvecklade. I det s k "Komfort-bjälklaget" har kassetter
utveckl ats bestående av Wi rwood l ättbal kar. Mel l an bal kar na och

mot det på undersjdan fastsatta skivmaterialet skummas polyure-



tancellp'last upp tì1.l en höjd av ca 120 mm.

Idag förekommer även konstruktionselement bestående av betong

och polyuretancelìplast. Ett exempeì på ett sådant element be-

står av tunna skivor av betong på ömse sidor av polyuretancel'l-
pì ast. Egenvi kten för ett sådant el ement uppgår t'i'ìl ca lB.5,,2
Kg/ m

Vid'institut'ionen för byggnadsteknik vid KTH (Elmroth et al
1982) har man gått 'igenom patentregistren i olika länder för
att inventera förslag t'il1 lösnjngar för^ framtidens ytterväggar.
l'îed utgångspunkt från denna inventerìng kan man konstatera att
de förslag ti'11 lösnjngar och ideér som man jobbar efter i ìn-
ternationellt perspektìv mycket väl avspegìas 'i den utveckf ing

som man kan skönja i vårt land. Exempelvis används po'lyuretan-
ce11p'last som alternativ till mjneralull i många förslag t'il1
ytterväggar. Onsaken t'ill detta är främst att PUR har väsent-
iigt bättre vänne'isoleringsförmåga än mjneralul'l , jfr ovan.

Inga nya, revolutionerande isolerprodukter har alltså presen-

terats. Antalet nya väggkonstruktioner med förbättrad isoler-
förmåga är starkt begränsade. Hittills har endast kända isoler-
material j allt tjockare utförande använts.

Man kan al ltså sammanfattnìngsvis konstatera att då det gä'l'ler
isolerìngsmaterìa1 för lätta konstruktionselement så har polyu-
retancel l p'last kommit til I användn'ing 'i al lt större omfattning.
Det är ett material som har funnits'länge och som man därför
idag har ganska omfattande kunskaper om.

Av övriga organiska jsolermaterial används framför aì 1t po'ly'iso-

cyanuratce'l 1p1ast ( PIR) och po'lystyrence'l'l p'last.

Dessa ce'llpiaster kombineras med olika typer av träbaserade ma-

terial (tratibersk'ivor, pìywood eller spånskivor) e'ller gips-
skivor. Aven cementbundna, träfiberarmerade skivmaterial har
kommit till användn'ing.

I ett just nu pågående, delvis BFR-finansìerat projekt (projekt
nr 83 09 39-5, har som utvändigt ytskikt använts träullsplattor
på vilka fasadputs d'irekt har applìcerats. Innerytan består av

gÍ pss ki vor och mel ì an gi ps och träul I sp'l attor har PUR d'i rekt-
skummats. Utvärderingsarbete av denna användn'ing pågår f n.

Tìllverkningen av många nya typer av konstrukt'ionselement har



möjliggjorts tack vare att nya typer av lim med god beständig-
het och hög hållfasthet har utvecklats. I flera ol'ika träbase-
rade balkar och regìar, som ingår som en viktig deì av konstruk-
t'ionselementen, ìngår t ex polyuretanlim som en viktìg kompo-

nent i konstrukt'ionen.

5. TILLVERKNINGSPROCESSER OCH DARMID SAMMANHANGANDE FUKTBELAST.

N I NGAR

Vid ti'llverkningen av olika förtillverkade konstruktionselement
kan fukt tänkas t'illföras elementen i några o'lika skeden. Efter-
som tjllverkningen sker under tak och normalt 'i uppvärmda loka-
ler måste fukten i så fall t'illföras elementen via de ingående

del materi al en.

Några olika tillverkare av träbaserade konstruktionselement har
besökts. Tjllverkningen har studerats och den ansvariga perso-

nal en har i ntervjuats.

Dessa studìer gav vid handen att tìllverkarna höl'l noggrann

kontroll på fukttillståndet i de träbaserade materialen som

användes i konstruktjonselementen. Detta gäilde både massivt

trä och olika träbaserade skivmaterial.

Enìigt ett kontrollavtal som en tillverkare hade med Statens
Provningsanstalt skulle fuktkvoten sålunda hållas under 20

vlkt-%. För att minska risken för framt'ida deformationer och

spnickbìldn'ingar hölI man dock fuktkvoten vid nivån 14 - 16 %.

En annan tillverkare använde fuktkvoten 18 % som sitt riktmärke
för fuktinnehållet i det trämaterial som byggdes in.

En tjl'lverkare av konstruktionselement med direktskummad poìyu-
retance'l1p1ast som isolerjngsmaterial höll fuktkvoten hos de

ingjutna träreglarna under 14 %. Detta på grund av att cell-
pì astens 1 åga ånggenomsì äppl i ghet skul I e kunna stänga i nne fuk-
ten 'i träet och senare orsaka röt- och svampangrepp.

Av de gjorda studierna framgår att risken för att höga fukt-
tillstånd skall kunna uppstå elleringå vid tillverkningen av

fört'i I I verkade konstruktj onsel ement är mycket I j ten.

6. LAGRINGSBETINGELSERNAS INVERKAN PA MATERIALENS FUKTTILLSTAND

Hos de studerade företagen skedde lagringen genomgående 'i kall-



'lager vars kl imat föl jde utekì imatets växl i ngar. I något fa'll
'lagrades t o m de tillverkade konstruktionselementen enbart i
regnskydd under presennìngar.

Blånadssvampar ansågs lätt kunna få fotfäste 'i de ìagrade pro-

dukterna. Dessa har i och för sìg ingen jnverkan på träets
beständighet och hållfasthet. Emellertid indikerar deras när-
varo att så höga fukttillstånd uppstår i träet v'id lagrìngen
att även andra typer av sporer kan få fotfäste och börja att
ti I I växa.

En fuktupptagning under lagringen ger också upphov tììl fukt-
betìngade rörelser i de träbaserade materialen. Detta kan 'i sin
tur ge upphov tiìì passnìngsprob'lem vid den senare monterigen
på byggarbetspl atsen.

Hos ett företag, där en de'l av produktionen lagrades utanför
fabriksbyggnaden under presenn'ingar och delvis ìnsvepta i plast-
folie, kunde konstateras att vatten stänkte upp från marken

varvid delar av konstruktionselementen uppfuktades underifrån.

Backman et al (1981) redovisar en studie över fuktpåverkan vid
'lagringen av fört'illverkade element. I allmänhet följde fukt-
innehållet i träet uteklimatets växljngar. Dock kunde i ett an-
tal fall även mycket höga fuktt'illstånd uppmätas, ca 30 vikt-%.
Dessa höga nivåer kunde konstateras orsakas av defekter j in-
täckn'ingsmate rì al et.

Vissa typer av fuktproblem kan alltså uppstå vid lagringen
ef ter t'i I 'lverknì ngen. 0m I agerì okal er används där möj'l 'igheter

finns att i någon mån styra klimatet skulle de nämnda probìemen

lätt kunna bemästras. Det är dock naturligtvis en svår ekonomisk

fråga att nå därhän.

7 . FUKTBELASTNINGAR VID TRANSPORTER

De tilìfrågade företagen uppgav sig ej ha några prob'lem med

fukt och fukttillförsel vid transporterna. Dock kunde i samband

med ogynnsam väderlek vid utlastnjngen ìbland stora mängder

fukt til lföras konstruktionselementen.

Persson et al (lgll ) har, utan att gå ìn på fuktbelastningar,
studerat vilka transport- och lastningssätt som idag är de van-
1 igast förekommande.



8. FUKTBELASTNINGAR PA BYGGARBETSPLATSEN

På byggarbetsp'latsen finns moment då konstruktionselementen är
mycket utsatta för vädrets makter. Vid styckebygda hus är den

normala tiden tills någon typ av takkonstruktion finns på plats
som väderskydd ca 2 à 3 dagar. Under denna tid kan, om man har

otur, stora nederbördsmängder ti I I föras konstruktionsdel arna.

I samband med byggandet, av t ex grupphus, sker monteringen i
tiden oftast på ett sådant sätt att använda konstruktionsele'
ment kan utsättas för nederbörd under längre tider. Backman et
al (1981) redovisar även fuktmätningar i samband med denna typ
av monteningar.

Där konstateras att fuktkvoten i träet orsakad av nederbörd 'i

många fall kan nå över njvån 30 %. Dessa värden sjunker succes-

sivt men efter åtta veckor kunde dock de uppmätta värdena fort-
farande överstiga 20 vikt-%.

Det är alltså uppenbart att hanteringen på byggarbetsplatsen
kan ge upphov tiìl stora problem när det gä1ler skydd mot

nederbörd.

9. FUKTBELASTNINGAR UNDER BRUKSTIDEN

De senare årens mycket stora antal problem med fukt och mögel

i våra bostäder indikerar brister i konstruktionsdetaljer eller
utförandet. Bredåker och Lundblad (1980) visar t ex hur olämp-

liga grundkonstruktioner har g'ivit upphov till fukt- och lukt-
problem i småhus där ol'ika typer av fört'illverkade konstruk-
tionselement har använts. Sy'llarna har i dessa fall fuktats upp

av fukt från grundplattan, som i sin tur erhål'lit ett högt
fukttillstånd på grund av otillräckl'igt kapiì1ärbrytande mate-

rial under betongen.

Det är a'ì I tså mycket vi ktì gt att grundkonstruktionen, på vi'lket
de förtillverkade elementen senare piaceras, utförs på ett n'ik-
tì gt sätt.

Lohse (lglA) redovisar resultat från mätningar av fuktinnehållet
i s k "O-energi-e1ement" i Danmark. Dessa består av lådor i
v'ilka mineralull har placerats. Elementens sidor består av

plywood med på vissa p'latser pålimmade lister av trä.

Mätningar av temperatur och fuktinnehåll har skett i sådana tak-
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och väggelement, som använts vid uppförandet av ett antal bygg-

nader i Danmark.

När det gä'l1er väggelementen konstateras att ingen oacceptabe'l
fuktanhopning sker.

I takelement av motsvarande konstruktion kan dock under vissa
v'i I I kor oacceptabel t höga fuktti I I stånd uppstå. 0m byggnads-

elementen har utsatts för fuktbelastning under byggnadstiden

och dänefter kläs in under ett tätt takmateria'l kommer ele-
menten under'lång t'id att vara utsatt för ett farligt högt
fuktt'illstånd.

Vidare konstaterades att i byggnader där relativa fukt'igheten
konstant'låg över ca 50-60 % uppstod också skadligt höga fukt-
tillstånd i denna typ av takelement.

Att bygga med förtillverkade konstruktionselement ställer all-
mänt sett stora krav på konstrukt'ionen och utförandet av fogar-
na. Det är v'iktigt att fogarna behåller sin täthet vid de

rörelser och deformationer, som kan uppstå vid varierande
fukt- och temperaturförhållanden, samt rörelser orsakade av

vindlast. Inte mjnst gäller detta om kärnmaterialens värmeled-
n'ingsförmåga är konvektionsberoende.

Risk för fuktkonvektion med åtföljande nedfuktning av kärn-
materialet kan också föreligga.

Fogarnas bristande 'lufttäthet och köìdbryggor vid element-
fogarna kan väsent'l'igt bidraga tÍ1.l att nedsätta konstruk-
t'ionens total a värmemotstånd .

Eftersom beständjgheten hos olika kärnmaterial vid olika fukt-
innehålI är dål'igt utredd kan fuktansamf ingar kring iIIa konst-
ruerade eller utförda fogar leda t'il'l framtida problem.

1 O. DISKUSSION

Som framgått ovan uppstår de svåraste fuktbelastningarna under
byggnadsskedet och under brukstiden. Kunskaperna om konsekven-
serna är dock i båda fal I en del vi s oti'l 1 räckl 'iga. Därför är
ytterììgare studjer kring vissa specìfika problemställn'ingar
väsentì i ga.

Vad beträffar fuktbelastningarna på byggarbetsp'latsen borde
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ytterligare undersökningar utföras av den typ, som presenteras

av Backman et al (1981). Spec'iellt kan ett antal objekt studeras
där f örti I I verkade el ement med ce1 'l pl ast som kärnmateri al an-

vänds. De träreglar, som normalt gjuts in i sådana element kan

tänkas blì utsatta för höga fuktt'il'lstånd under mycket lång t'id.

I kap'ite'l t har fogarnas betyde'ìse för den tota'la funktjonen
påpekats.

Vid ogynnsamma fuktbelastningar kan beständighetsproblem bli
koncentrerade till fogarna. Detta påverkar i sin tur fogarnas

hållfasthetsegenskaper. Dessa frågestäl'lnìngar är dock mycket

ofullständ'igt utredda och borde därför studeras närmare.

Brjstande lufttäthet orsakad av sprickbildningar koncentrerade
kring fogarna kan orsaka fuktkonvektion med åtföljande ned-

fuktni ng. '

Köldbryggor vid fogarna kan lokalt orsaka kondensproblem och

även nedsätta konstruktionens tota'la värmemotstånd.

Det finns alltså flera olika delprob'lem i ans'lutning ti'l'l
fogarna. En undersökn'ing av fogarnas totala funktion måste

därför anses vara väsentlig. Dessa undersökningar bör utföras
dels som accelererade laboratorieprovningar, dels som under-

sökningar ì full skala i verkl'ig klimatisk belastnìng.
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