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Tekst og illustrationer: Anders Nielsen 

Figur 1. Teglstensprøvelegeme i henhold til DS/EN 
1052-3

TIDLIGERE TIDERS BYGGERI
Før midten af 1900-tallet anvendtes 
vådkalkmørtel i så godt som alt mur-
stensbyggeri. Arbejdet blev udført ifølge 
generationers overleverede viden om 
tradition og skik og brug. Murene var 
fortrinsvis massive, og der blev sjældent 
udført statiske beregninger. Reglerne var 
nedfældet i bygningsreglementer som 
f. eks. Københavns byggelov af 1889 og 
i lærebøger; materiale om og fra perio-
den er i løbet af de senere år blevet til-
gængeligt på portalen ‘DanskByggeskik.
dk’.  Der er udført undersøgelser af klas-
sisk murværk bl.a. på Danmarks In-
geniørakademis Bygningsafdeling i 1977 
og på Statens Byggeforskningsinstitut i 
2011, og undersøgelserne viser, at tryk-
styrken af selv meget dårligt murværk 
opført i perioden er fuldt ud tilstrækkelig.

Efter 1950erne øgedes kravene til byg-
ningers udformning. Mængden af isoler-
ingsmateriale øgedes, pladskravene 
voksede, de arkitektoniske udtryk foran-
dredes, og kravene til konstruktioners og 
bygningsdeles bæreevne skærpedes. 

Også mørtler skulle være stærkere, og 
det 'klaredes' typisk med  anvendelse 
af cementholdige vådkalkmørtler (KC-
mørtler) og  funktionsmørtler baseret 
på blandinger af cement og tørlæsket 
kalk. Resultatet af denne udvikling med-

førte, at der i dag typisk anvendes meget 
stærke cementholdige mørtler, også hvor 
det faktisk ikke er nødvendigt statisk 
set  – og med uheldige virkninger til 
følge, som omtalt i artiklen i årets første 
udgave af Tegl.

STYRKEMÅLING
Ved en normmæssig beregning af 
murværk er det i dag ikke tilstrækkeligt 
udelukkende at vurdere bæreevnen 
i forhold til trykpåvirkning. Ofte er 
murværket en skal, som kun bærer sin 
egenvægt, når den primært fungerer som 
klimaskærm. Murværket skal i dag også 
beregnes for bøjningspåvirkninger – 
først og fremmest opstået ved vindtryk. 

Bøjning af murværkspladen giver for-
skydning i fugerne, og det er derfor 
nødvendigt at kende mørtlens for-
skydningsstyrke for at kunne fastlæg-
ge bæreevnen. Med en internationalt 
anerkendt prøvningsmetode (EN 1052-3) 
mures tre sten sammen, og forskydnings-
styrken i den anvendte mørtel beregnes 
ud fra det tryk, som skal til, for at trykke 
den midterste sten 'forbi' de to yderste 
(figur 1). 

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN 
I TEGL nr 1 2013 er der gjort rede for vådkalkmørtels mange fordele sammenlignet med meget stærke                  
cementholdige blandingsmørtler; fordele som berettiger en mere udbredt anvendelse af kalkmørtel i murværk 
end tilfældet er i dag. I det følgende beskrives, hvorledes man talsætter styrken af vådkalkmørtler, så de kan 
sammenlignes med andre mørtler.

Figur 2. Princippet i SBi’s vridningsprøvning. Under 
prøvningen er der med en skruetvinge påført et tryk 
på tværs, som skal efterligne trykket fra det ovenfor 
liggende murværk
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For Statens Byggeforskningsinstitut 
(SBi) har Klavs Feilberg Hansen i 2006 
udviklet en alternativ prøvemetode, 
hvor to sten mures sammen og vrides i 
forhold til hinanden. Metoden efterligner 
påvirkningen i en væg udsat for en vin-
dlast, som medfører trappeformet brud 
i fugerne (figur 2). Den kraft, som skal 
til for at vride prøvelegemet i stykker, 
kan omregnes til forskydningsstyrken af 
fugen.

SBi har foretaget en sammenligning af 
de to metoder og af resultaterne (figur 3). 
Fem mørteltyper (KC 50/50/750) kom-
bineret med tre murstenstyper afprø-
vedes med seks prøvelegemer for hver 
kombination. Punkterne i figur 3 angiver 
middelværdien af de seks resultater. Det 
ses, at resultaterne fra vridningsmetoden 
dækker et større talområde, end resul-
taterne fra trestensmetoden. Det bety-
der, at vridningsmetoden er mest følsom. 
Desuden er der mindre spredning på 
resultaterne fra vridningsmetoden in-
den for de enkelte prøveserier, og det 
betyder, at man med vridningsmetoden 
kan regne med større karakteristiske 
værdier for forskydningsstyrken. SBi har 
også påvist, at metoden giver resultater 
for forskydningsstyrken, som er af samme 
størrelsesorden, som dem man kan måle 
ved de såkaldte minivægsforsøg. Vrid-
ningsmetoden er endvidere praktisk, idet 
prøvelegemerne vejer mindre, og der bru-
ges mindre kraft på at knække prøvelege-
met. 
Det er vigtigt at undersøge mørtlen sam-
men med den murstenstype, som tænkes 
anvendt i et givent byggeri, fordi stenenes 
sugeevne, minutsugningen, har stor ind-
flydelse på fugens forskydningsstyrke 
(figur 5). Ved at prøve sten og mørtel 
sammen, kan man desuden sikre, at den 
valgte mørtel ikke er så stærk, at den kan 
trække stenen i stykker (figur 6).

Figur 3. Sammenligning af forskydningsstyrke målt 
ved trestensprøvning og ved vridningsmetoden. 
Forsøget er udført på  5 typer mørtel  KC50/50/750 
kombineret med 3 typer mursten. Hvert punkt er mid-
delværdi af 6 prøvninger

Figur 4. På DTU - BYG er en prototype af en forholds-
vis enkel, transportabel ‘vridemaskine’ udviklet. Det er 
tanken, at maskinen skal kunne anvendes  på mørtel- 
eller teglværker, så det kan vurderes, om en mørtel 
passer sammen med en given sten 1)



  Tegl   •   36   •   Juni

Figur 6. Brud i teglsten, fordi mørtelen er for stærk i 
forhold til stenen.

Figur 7. Thorborg von Konows anbefalede kornkurve 
sammenlignet med de traditionelle grænsekurver

Figur 5. Minutsugningens betydning for forskydnings-
styrken (kohæsion) målt efter 4 uger

FORSØG MED RENE VÅDKALKMØRT-
LER
På DTU - BYG er der siden 2007 arbej-
det med undersøgelser af rene vådkalk-
mørtlers egenskaber. Arbejdet er udført i 
projektopgaveregi af diplom- og civilin-
geniørstuderende under vejledning og 
med følgegruppe. 2) Et gennemgående 
tema har været forsøget på at opnå 

forbedringer ved at ændre på kornstør-
relsesfordelingen – kornkurven, i det 
sand, der anvendes. Dette inspireret af 
en omfattende undersøgelse af vådkalk-
mørtler udført i Finland i 1990-erne af 
Thorborg von Konow 3). Von Konow 
ændrede på kornkurverne ved at tilsætte 
filler og finsand. Alle mørtler vurdere-
des ud fra tyndslib (figur 8), og på figur 7 
ses en af de anbefalede kornkurver. Det 
ses, at kurven ligger højere end norm-
kurverne i den fine ende. Mørtler med 
en sådan kurve vil have bedre pore-
fyldning og dermed bedre tæthed, end 
mørtler med normkornkurve. Thorborg 
von Konow viste, at de tætte mørtler har 
særdeles god frostbestandighed, fordi de 
har mindre kapillarsugning. 

Alle mørtlerne i forsøgene på DTU-BYG 
er også undersøgt med tyndslib, så ko-
rnkurveændringernes påvirkning af por-
estrukturen har kunnet følges. 

I et første orienterende projekt blev det 
vist, at kalkfiller og kvartsfiller kan an-
vendes til at forbedre styrkeforholdene. 
Graden af forbedring kunne dog ikke 
påvises tilstrækkeligt klart, bl.a. fordi der 
blev anvendt trykstyrke som styrkemål. 
Trykprøvning er ikke følsom nok til at 
afspejle ændringer i styrken som følge 
af ændringer i kornkurven. I de følgende 
fem projekter er forskydningsstyrken 
derfor målt med SBi’s vridningsmetode 
som kvalitetsmål. Og i det følgende ref-
ererer ‘styrke’ altså til forskydningsstyrke 
målt med denne metode. 

Indledningsvis blev der foretaget en 
prøvning af prøvelegemer leveret fra SBi, 
og det blev konstateret, at DTU’s ud-
formning af prøvemetoden gav samme 
resultater som SBi's. Som kuriosum skal 
det nævnes, at det allerførste prøvelege-
me, som blev belastet, knækkede i stenen 
i stedet for i fugen (figur 6), fordi den 
anvendte KC50/50/750 var for stærk i 
forhold til stenen!

I de seks projekter er forsøgene udført 
med mørtler med 9 til 15 % kalk-indhold; 
der er arbejdet med kornkurverne, og 
forsøgene er udført på mursten med 
markant forskellige minutsugninger. Ud-
viklingen af styrken er undersøgt over 17 
uger, og samlet kan man drage følgende 
konklusioner:



                    Tegl   •   37   •   Juni

Figur 8. Thorborg von Konow vurderede alle sine 
mørtler på tyndslib i mikroskop efter en personlig 
skala på 1 til 5, hvor 5 er bedste. Billederne viser 
mørtler på trin 1, 3 og 4 

Foto T
vK

.
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Figur 11. Forløbet af kraft og deformation i et 
vridningsprøvelegeme. Efter at  brudlasten er nået, 
fortsætter deformationen  for en stadigt aftagende 
last. Bruddets karakter er som i et plastisk materiale

Figur 10. Eksempel på  styrkens tidsudvikling og kar-
bonatisering. Puklen ved 4 uger skyldes, at virkningen 
af kapillarsuget er stærkest på dette tidspunkt

Figur 9. Karbonatiseringens dybde i prøverne blev 
målt efter brud ved påsprøjtningen af indikatoren 
phenolphthalein 

Forskydningsstyrken øges ved at an-
vende en kornkurve med mere fint mate-
riale (figur 5).

En mørtel med 10 % kalk og velgraderet 
kornkurve kan opnå forskydningsstyrke 
svarende til en KC 50/50/750 mørtel 
efter 4 uger.

Murstenenes sugeevne har meget stor 
indflydelse. Forskydningsstyrken er mar-
kant lavere for sten med høj minutsug-
ning (figur 5). Sammenhængskraften i 
mørtlen i de første uger skyldes det kap-
illære undertryk i mørtel og sten. Under-
trykket bevirker, at forskydningsstyrken 
øges hurtigt. Efter 2 timer er den ca. 25 % 
af slutværdien. Slutværdien nås efter to 
til fire uger for sten med høj minutsug-
ning. For sten med lav minutsugning 
kan styrken øge lidt frem mod 8 uger. 
Styrken synes ikke at øges yderligere 
med tiden i modsætning til, hvad der 
gælder for de cementholdige mørtler.

Karbonatiseringen er indtruffet efter 100 
til 300 dage afhængig af kalkprocent og 
stentype. Karbonatiseringen fastlåser 
formen men synes ikke at øge forskyd-
ningsstyrken (figur 9 og 10).

Den deformation, der optræder, efter 
at den maksimale spænding er nået, 
er meget stor (figur 11). Det betyder, at 

murværk opført med de beskrevne mørt-
ler går i stykker med et sejt brud, i mod-
sætning til murværk opført med meget 
stærke mørtler, som knækker med et 
sprødt brud. 

Nogle firmaer anvender mørtler med 25% 
kalkindhold til restaureringsformål inspir-
eret af middelalderens teknik. For en sådan 
mørtel gælder reglerne om kornkurvefor-
bedring ikke, da et stor pastaindhold holder 
gruspartiklerne væk fra hinanden.
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FREMTIDEN
Der findes altså nu en prøvemetode, som 
nuanceret kan måle mørtlers styrke-
egenskaber i fugen mellem de sten, som 
mørtlen anvendes sammen med. Med 
vridemetoden er det muligt at beskrive 
forskydningsstyrken, dvs. kohæsionen og 
friktionen; de størrelser, som skal 
indgå i beregning af bærende murværk, 
af skalmure, tegloverliggere og tvær-
belastet murværk og i bestemmelse af 
dilatationsbevægelser ved temperatur-
udvidelse.

Rene vådkalkmørtler bør altså fremover – 
fordi de nu kan deklareres – kunne ind-gå 
i gode, sunde løsninger på nogle af de 
problemer, som det murede byggeri i dag 
står overfor, eksempelvis i forbindelse 
med vinduesoverliggere eller i forbin-
delse med ønsker om at kunne mindske 
antallet af dilatationsfuger i skalmure.

I dag anvendes ren vådkalkmørtel mest 
til reparation og vedligeholdelse af ældre 
muret byggeri og i historiske bygværker. 

På byggepladsen skal der ifølge normer-
ne typisk altid tilsættes cement, hvis 
kalkmørtlen skal anvendes i bærende 
murværk, og det har haft afgørende bety-
dning for, hvor og hvordan man ellers har 
anvendt kalkmørtlen. 

For 'at være på den sikre side', tilsættes 
der altså typisk cement, også hvor det 
ikke er nødvendigt. 

Det forhold bør der kunne laves om på, 
så ren kalkmørtel af god kvalitet frem-
tidigt kan anvendes både i skalmure og 
til eksempelvis indvendige arbejder. 
Mørtlernes egenskaber kan forbedres og 
styres gennem justering af kornkurven, 
tilsætning af filler, specifik kalktype og 
specifik kalkmængde, og styrke og bear-
bejdelighed kan optimeres, så man med 
en nyudviklet mørtel også kan fuge fær-
digt i een arbejdsgang. 

Producenterne skal derfor hermed opfor-
dres til gennem målrettet udviklings- og 
oplysningsarbejde, at udvikle en kalk-
mørtel, som fremtidigt kan leveres som 
funktionsmørtel.

Civ.ing. PhD Lars Zenke Hansen, 
medlem af projektets følgegruppe, har 
bidraget til herstående og vil i en kom-
mende artikel præsentere en række ek-
sempler på bærende murværk, som med 
fordel kan opføres med vådkalkmørtel.

NOTER
1 ) Maskinen og dens anvendelse er beskrevet i 
artikler, der kan findes her: www.kalkforum.org/
wip4/artikler/d.epl?id=1035935
sbi/vbn.aau.dk/files/33023887/SBi%202010-10.pdf 

2) Artiklen bygger på følgende projekter:
Proportionering af kalkmørtel (Laboratoriepraktik, 
efterår 2007): Joseph Quoc Thanh Nguyen, Mu-
stafa Moussa El-Cheikh Hassan, Mads Johansen 
Nørgaard.

Luftkalkmørtelproportionering (Laboratorie-
praktik 11761, efterår 2008): Jens Fogh, Lasse Juhl, 
Anders Kastberg.

Videregående luftkalkmørtelproportionering 
(13-ugers kursus, forår 2009): Jens Fogh, Lasse 
Juhl.

Forskydningsstyrke af fuger af ren kalkmørtel 
(Bachelorprojekt, forår 2010): Line Bundgaard 
Mathiassen. 

Analyse af hærdningsforløbet i fuger af luftkalk-
mørtel (Bachelorprojekt, forår 2010): Jakob Thies-
son, Maiken Bruun-Ringgaard.

Kalkmørtels kornkurve – Indflydelse på kvalitet 
(Masterprojekt, forår 2011): Sebastian Høstgaard-
Brene, Morten Nielsen

3) Thorborg von Konows arbejde er beskrevet i 
doktorafhandlingen ‘Restaurering och reparation 
med puts- och murbruk’, Åbo 1997. TvK frem-
lagde et resumé af sit arbejde i København i 1998, 
rapporteret i Materiale-nyt 2:98. I denne publika-
tion finder man også en teoretbaseret metode til 
talmæssigt at vurdere en porestrukturs kvalitet. 
Metoden underbygger TvK’s skala.




