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DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR DEN FORTSATTA VERKSAMHETEN
INOM PUTS- OCH MURVERKSFORSKNINGEN

På grund av osäkerheten med den f-ramtida linansieringen
är det meningslöst att redovisa en detaljplan Íör den
f-ortsatta verksamheten. Två olika alternativ f-öreligger,
nämÌigen en utökad verksamhet enligt intentionerna vid
styrgruppsmotet I9B9 03_09 eller en f-ortsättning på nu_
varande nivå.

r det följande redogörs f-ör lnnebörden och konsekvenserna
av de två alternativen.
UTÖKAD RES URST]LLDELNING enfiet PM 1989-0 ?-)a

Riktlinjerna för detta alternativ angavs i verksamhets-
redogörelsen 1988. Mycket grovt kan verksamheten enligt
dessa riktlinjer indelas i

Grundläggande florskning
TiJ-lämpad forskning
Inflorma t ion sve rks amhe t

Den grundÌäggande forskningen syfltar til1 att bygga unp
och bibehå]1a en hög kompetensnivå och vara en förutsätt_
ning för övrig verksamhet. Det proj'ekt som avses ha den-
na karaktär är "samsper me1lan struktur och egenskaper,,
och beskrivs ytterligare i BIL l-.
r den til-lQmpade-forsk¡i4gçn studeras "praktiska" probrem-
stäl1-ningar. Dessa projekt kan tilr sin omfattnlng varlera
flrån någon månads intensivarbete till fl-era års studier
med mindre lntensiv arbetsinsats. Karaktärer på projekten
kan vara faboratorieundersökningar, fältstud1er, littera-
tursammansättningar etc .

En grundläggande tanke är att även den tillämpade forsk-
ningen skatl tillföra ny kunskap. Det ska1l alltså inte
vara fråga om rutinprovningar er-Ier r-iknande. sådant
skal1 utföras som renodlade uppdrag flrån olika företag.
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Den grundläggande och den ti1lämpade florkningen skall
samordnas och vara till gagn för vanandra. De grundläg-
gande pnojekten kan till exempel, f'örutom generella kun-
skaper, ge uppslag tilr tirtämpade projekt. De tillämpade
projekten kan å and.ra sldan medföra idêer om nya grund-
läggande f-orskningsprojekt .

För närvarande pågår tre tiltämpade projekt. Dessa avser

Kalku t f ä11ni-ngar
Frostprovningar av tegel
Ska lmurar

ovanstående projekt beskrivs 1 verksamhetsredogönelsen
1989 samt i separata 1ägesrapporter.

Nya ti11ämpade projekt som pì_aneras är

- Uppförande av nytt provhus
- Vattenavvisande flasadimpregneringar

En preliminär pÌan för dessa projekt nedovisas i BrL z
och 3.

rnlormationsverksamheten avses få en sùörre omflattning
än tidigare. Formerna för denna verksamhet skall disku-
teras i-nom styrgruppen. Generellt gä1ler dock att lnfor-
mationen skal-l målinriktas ti11 de praktiskt verksamma
inom branschen.

OFORANDRAD RESURSTILLDE LNING

Detta al-ternativ innebär totalt sett en minskad aktivi_
tetsnivå' Några nysatsnlngar på grundÌäggande forskning
och informationsspridning ryms inte lnom resursramarna.
Pågående projekt drivs vidare och avslutas. Nya projekt
bestäms efterhand av styrgruppen.
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PERSONALPLAN OCH RESURSBEHOV

En preliminär sammanstäJ-lning av personal och kostnader
(i 1990 års penningsv¿inde) framgår av nedanstående sam-
mans täì_1ning .

Lön KS
Lön TC
Lön medhjälpare
LKP 44%
UnderkonsuÌ ter
Resor
Fö rbru kningsma t erial
Vetenskaplig utrustning
Omkos tnader Byggnadsmaterlal
Förvaltningsavgif't 8fr

Murf'orum

U tökad tilldelning
(3/4-rid) 21o.ooo(1/1-rid) 175.000

100.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

1 .020.000
130.000

1 . 150.000

Of"örändrad tilJ-deln ing
(7/5-tjd) 60.000(3/4-rj-d) 13o.ooo

0
85 . ooo

0
20 .000
15.oog

U

30 .000
30 .000

370. O0o
1 30 .000

215
5O
40
2q

i00
30
7q

500 .000
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KONSEKVENSER AV OLIKA ALTERNATIV

Med utökad_resurttilldelning kan verksamheten utvecklas
hell enllgt de ursprungliga intentionerna. Det angivna
resursbehovet översknlder till viss del de ekonomiska
ramar som diskuterades i samband med att verksamheten
startade. Orsaken ti11 detta är lrämst, f-örutom ökade
knav på kostnadstäckning från LTH, en utökad arbetsin-
sats av KS samt behov av vetenskaplig utrustning.

KS:s utökade arbetsinsats är till stor del avsedd f-ör
informationsverksamhet, vilken prioriterals högt vid
f lera styrgruppssammanträden.

Den vetenskapliga utrustningen är nödvändig för att be-
driva meningsfull florskning och lör att "hänga med" i
utvecklingen. Skall t ex projektet "samspef mellan struk-
tur och egenskaper" påbörjas är det nödvändigt med kva-
Iiflicerad utrustning. Ett första steg härvid àr bildana-
lysutruslnlng, som komplett kostar 3-400.000:-. En del
av denna kostnad måste nödvändigtvis belasta aktuelf
f orskning .

Med oförän!rad_rçsurstilldelning kan KS inte öka sin
arbetsinsats och ingen utrustning anskaff-as. Detta skulle
vara ett stort hinder flör en fortsatt utveckling. I prak-
tiken lnnebär det ett upprätthålfande av befintÌig kompe-
tens utan möjlighet att hänga med i utvecklingen.

Detta alternatlv medflör en känsla av uppgivenhet och
stagnation, vilket i sin tur underminerar möjligheten
att på sikt upprätthålla en hög kompetensnivå och svara
1ör den långsiktiga kontinuiteten. Det torde vara omöj-
ligt att motivera någon att satsa helhjärtat på en f-ram-
tid lnom verksamheten. (oen osäkra situationen med avse-
ende på framtida finansiering har redan medflört att TC

för närvarande arbetar I/2-tid utanför LTH. ) på 1ängre
sikt innebär alternativet en långsam avveckling av verk-
samheten.
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Thomas Can]-sson

19go-02-23
BILAGA I

Preliminär pnojektbeskrivning flör

SAIVIBAND MELTAN STRUKTUR OCH EGENSKAPER

BAKGRUND

Dagens kunnande inom det aktuella området baseran slg på
empiriska erflarenheter och "gamla" lorskningsresultat av
Högberg, [r]arris, saretok m. fl1. under de senaste tio till
f-emton åren han ett f-f ertal nya materiaf flramkommit, inte
mlnst genom olika tillsatser. Dessutom har såväl_ ti11ämp-
nlngar som produktion förändrats. En ordentlig genomgång
av sambandet struktur-egenskaper inom puts- och murverks-
området torde därför vara ofrånkomlig.

PROJEKTFÖNSi-EC

syftet med pnojektet är att flastställa etr samband mefl_an
STRUKTUR och EGENSKAPER hos putser och murverk. Som exempel
på strukturer kan nämnas porstorlek, porf-orm, mikrosprickor
och ytlenomen. Bland de egenskaper som skall studeras kan
nämnas beständighet, bearbetbarhet och olika lormer av sam-
verkan.

En vì-ktig punkt i projektet är vilken erler vilka typ/ryper
av analysmetoder som ska användas. Beroende på vifken egen-
skap som skall studeras kommer ofika analyser att användas,
t.ex. våtkemi, hålflasthetsprovning, svepelektronmikroskopi
Den anal-ysmetod som bör rigga som grund rör de övriga är
dock tunnsllpsmi-kroskopi. Bildanalys av tunnslip kan använ-
das på de flesta byggnadsmaterial t.ex. tegel och murbruk
och är speclellt ]ämpad för strukturstudier. Metoden âr
såpass central att projektet knappast kan genomföras utan
tillgång till tunnslipsmj_kroskopi.

Projektet skall genomföras i etapper. Etapp 1 bestérr av
l-itteraturstudier och vissa förförsök. Förförsöken är nöd-
vändiga för att kunna bestämma lämpliga analysmetoder
samt trimma in utrustning. r etapp z skal-l en mÈingd egen-
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skaper måitas genom olika flörsök. Denna etapp än mycket
tidskrävande. Etapp I består av en sammanställning un vil--
ken olika egenskapen ska kunna f'önutsägas utgående f'nån
strukturanalyser.

Kontj-nuerligt kommer en redovisning av
ti11 en arbetsgrupp vilken knytes till
kan även delrapponter komma att utges.

projektet att ske
projektet, eventueflt
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BILAGA 2

Preliminär projektbeskrivning f-ör

PROVHUS FöR PUTS- OCH MURVERKSFORSKNING

BAKGRUND

Uppförande av ett speciellt provhus för flä1tmässiga stu-
dler av ytbehandJ-ingar har diskuterats så länge putsf'onsk-
ning pågått vid LTH, d v s sedan mitten av 1970-talet.
Det har dock varit svårt att flå stöd för tanken med ett
provhus. Orsaken ti11 detta är främst att forskningen
tidigare haft karaktären av "enstaka väl avgränsade och
kortsiktiga projekt". Nu i efterhand är det lätt att kon-
statera det stora misstaget att inte bygga ett provhus
från början. Hade vi fått stöd för provhuset från början
hade vi idag kunnat ha 1,5 års noggrann uppföljning av

ol-ika putser och ytbehandllngar!

Den nu pågående verksamheten har, till skill-nad mot tidi-
gare enstaka forskningsprojekt, en långsiktig karaktär.
Med tanke på denna långsiktighet anser vi att ett provhus
är helt nödvändigt. Aven om man idag inte kan förutsäga
ett exakt lramtida utnyttjande så är tillgången till ett
provhus ovärderlig. I det nu pågående kal-kutf ällnì-ngs-
projektet hade möjligheten ti11 att jämföra laboratorie-
resul-taten med naturlig exponering varit mycket värdefull.
I det planerade projektet med vattenavvisande fasadimpreg-
nering flinns ett stort behov av ytor för naturlig expone-
ring. Även i andra framtida projekt kommer det med säker-
het att finnas behov av ett provhus. Detta behov gäl1er
även 1 samband med uppdrag åt näringslivet.

PROJEKTFÖNSIEC

Ett enkelt provhus, i florm av en 1ång och smal 1--vånings
byggnadskropp, uppförs i ett mycket klimatutsatt 1äge.
Den ena långfasaden orienteras mot den dominerande stag-
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regnsniktningen. Lölte har erhåll_its att uppf-öra bygg-
naden på Siporex lndustrlområde i Da1by.

Byggnaden skall i princip bestå av ett "utbytbant skal"
kring ett uppvärmt utrymme. Någon direkt mätutrustning
är flör närvarande lnte aktuell_.

Provhuset upplörs under sensommanen r99o så att det kan
börja utnyttjas under hösten.
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Genomgång av olika
skal_l_ utmynna i en

BILAG

typer av preparat. Denna etapp
systematisk klassificering med

A3

Prellmlnär projektbeskrivnlng för

VATTENAWISANDE FASADIMPREGNERING

BAKGRUND

r Sverige f-inns en utbredd skepsis mot vattenavvisande
impregneringar. Enstaka misslyckanden (oflta av gammalt
datum och ej tillgängliga för besiktning) används som
bevls på att impregneringar är farliga flör byggnaden.
ofta förekommer även andra ovederhäftiga argument mot
vattenavvlsande preparat .

utan tvekan kan flelaktig användning av vattenavvisande
behandlingar medf"öra allvarÌiga konsekvensen. A andra
sldan är det lika tveklöst att de kan ha mycket stora
fordelar när de används på rätt sätt. Ett exempel på det
senare kan vara som åtgärd mot inträngande flukt i skal-
murskonstruktioner. sådana skador åtgärdas idag oftast
med en ommurning av skalmuren, vilket kostar i storleks-
ordningen 2ooo :-/m2. En vattenavvisande impregnering kan
vara lösni-ngen på problemet, kanske tilt och med bättre
än en ommurning. Kostnaden för en sådan behandling är av
s torleksordningen jO-Tj : - /m2 .

PROJEKTFORS LAG

syltet med projektet är att få fram en objektiv bird av
vattenavvisande lmpregneringar. När kan man använda res-
pektive inte använda dem? vi]ka typer skalf användas i
olika situationer? Hur stora mängder skall man applicera?
Antalet frågeställningar är stort.
Projektet kan indel-as i nedanstående relativt fristående
defar. vid genomförandet kommer de olika defarna delvis
att pågå samtidigt. sannofikt til]kommer även andra in-
tressanta 1nf al_l_svinklar.
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avseende på nomenklatur, egenskaper användnings-
områden, etc.

2. Inventering av utförda objekt, både misslyckade
och lyckade. Om möjligt skafl- de misslyckade ob-
jekten analyseras i detalj.

3. Laboratorietester och flut1ska1eflörsök i praktiken.
Som exempel på tänkbara objekt vid fullskaleförsök
kan nämnas läckande tegelmurverk, flrostskadat tegeÌ-
murverk samt vittrande puts- och stenlasader.

VRIGT

Projektet finns även upptaget i de flramtida planerna flön
Fuktgruppen vid Lunds Tekni-ska Högskola. ur ekonomisk syn
vinkel innebËir detta att en de1 av f"inansieringen eventu-
el-l-t kan ske via Fuktgruppen.


