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Abstract 
 
Interpretation of mortar analysis 
 
The aim with the present report is to describe the usage of testing as a tool for assessment 
and documentation of historical renders, plaster, joint and masonry mortars. The report 
contains a short description of the technical properties of the mortars, the analytical 
methods and sampling method and field documentation. The main part of the report 
concerns what question can be answered using testing and how the results can be 
interpreted. There is furthermore a short part about analysis of repair mortars and suitable 
test for a quality control program for small scale local production of lime binders. 
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Förord 
 
Arbetet med denna skrift om analys av kalkbruk initierades av Gillis Åström och Anders 
Zander på Statens fastighetsverk som ett led i arbetet inom Referensgruppen kalkavfärg-
ning och kalkbruk. En målsättning med arbetet inom denna referensgrupp har varit att 
samla kunskap som finns inom verket på detta område och sprida den till förvaltare och 
specialister. Ett steg i denna process har varit att skapa tillgång till den forskning och 
specialistkompetens som finns inom området. Det är inom ramen för detta som ”Hur man 
tolkar analyser av historiska mur-, fog- och putsbruk” tagits fram. Arbetet har gjorts i 
samverkan med gruppen RILEM TC-RHM Requirements for historic mortars. Syftet med 
denna ”lathund” är främst att den skall kunna användas som en liten uppslagsbok för 
fastighetsförvaltare. Den är däremot inte avsedd att användas som en metodbeskrivning 
för analysarbetet i laboratoriet. Tanken är att man utgående från de frågeställningar man 
har angående en byggnad skall kunna gå till denna lathund och få ett uppslag om hur man 
kan gå till väga för att genom analyser skapa underlag för ett åtgärdsprogram. Skriften 
”Analys av kalkbruk” är ett komplement till ”Putsarbeten Lathund för förvaltare” som 
tagits fram av Kristin Balksten och Kenth Klasén inom Referensgruppen kalkavfärgning 
och kalkbruk.  
 
I fastighetsverkets referensgrupp ingår: 
Kristin Balksten 
Krister Berggren 
Ove Hidemark 
Kenth Klasén 
Jan Erik Lindqvist 
 
Från Statens fastighetsverk ingår: 
Anders Zander - Ordförande 
Ulrika Bergström 
Hélène Hanes 
Per Nelander 
Gillis Åström 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport är att beskriva hur man använder sig av materialprovning som 
ett hjälpmedel för dokumentation och tillståndsbedömning av befintligt puts-, fog och 
murbruk. Rapporten omfattar en kortfattad beskrivning av brukens tekniska egenskaper 
samt av analysmetoder, provtagningsmetodik och fältdokumentation. Rapportens huvud-
inriktning är vilka frågeställningar om det hårdnade bruket som kan besvaras genom 
provning och hur man tolkar resultaten. De områden som tas upp är typ av bindemedel, 
tillsatsmaterial, brukets ballast, tillsatsmedel, brukets blandningsförhållande, mekaniska 
egenskaper, porositet frost och fuktegenskaper samt salter. Dessutom behandlas kalkfärg 
och infärgad puts. Det finns även ett kort avsnitt om analys av reparationsbruk och förslag 
till analysprogram för kvalitetskontroll vid småskalig kalkbrukstillverkning vid större 
restaureringsprojekt.  
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1  Inledning 
 
1.1  En generell bakgrund 
 
Det utförs ofta provningar av puts-, mur- och fogbruk i samband med restaureringar av 
äldre kalkputsade byggnader. Till vilken nytta är dessa analyser? För att provningen skall 
vara användbar krävs en koppling mellan frågeställningen på plats och provningen i 
laboratorium. Det gäller att kunna avgöra vilka provningar som är lämpliga. Men även i 
nästa steg, att provningsrapporten kan relateras till förhållanden på plats och att man kan 
förstå innebörden av resultaten. Förhoppningen är att denna skrift skall kunna användas 
som en hjälpreda i denna process, främst vid tolkning av provningsresultat, men även vid 
val av vilka egenskaper som skall provas och vilka provningsmetoder som kan användas.  
 
Syftet med att utföra provningar i samband med omputsning av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader kan vara att enbart dokumentera hur byggnaden var innan omputsningen. En 
sådan undersökning kan omfatta byggnadens historia, kronologi och teknikhistoria. Vilka 
typer av puts som fanns på den befintliga fasaden, hur de har applicerats, ta fram 
beslutsunderlag för val av bruk till omputsning och liknande frågor. Syftet kan även vara 
att undersöka skador på befintlig puts eller analysera det nya bruk som skall användas vid 
en omputsning. Där är syftet att anpassa nytt till gammalt. 
 
Det första steget är att identifiera frågeställningen som analysen skall ge svar på. I detta 
skede är det lämpligt att göra undersökningar på plats genom observationer och icke 
förstörande provning. När man vet frågan kan man bestämma vilka analyser som behövs 
för att ge ett svar. Nästa steg är att göra en provtagning som är lämplig för det problem 
och den analys som är aktuell.  
 
Flera av de metoder som används för provning av äldre material är inte standardiserade 
och informationen om dessa metoder är spridd i ett flertal olika publikationer och 
metodbeskrivningar. En källa till information är ”Gammal kalkputs – analys och 
utvärdering”. Eftersom det ofta rör sig om äldre material kan även äldre publicerade 
normer och läroböcker om byggmateriallära vara av intresse. I denna rapport nämns i 
huvudsak metoder som används för materialprovning. I flera fall finns det även mer 
specifika metoder som används inom forskningsprojekt, dessa tas endast upp mer 
sparsamt. 
 
1.2  Hur man använder denna lathund 
 
Tanken med denna lathund är att den skall kunna användas som en referens vid 
förvaltning av putsade byggnader, exempelvis i samband med omputsning. Om man då 
vill putsa om med en puts som liknar den befintliga kan man gå in och läsa exempelvis 
avsnitten i kapitel 5 om bindemedel, tillsatsmaterial, ballast och där se vilka fråge-
ställningar som kan besvaras genom laboratorieanalyser, hur man analyserar och vilken 
information analysen kan ge. Om man i stället misstänker att putsen är skadad genom 
frost eller saltsprängning kan man läsa i kapitel 5 i avsnitten om frostegenskaper och 
salter. Dessutom finns i kapitel 4 en genomgång av provtagning och dokumentation av 
putsade och murade byggnader. Det är dessa två kapitel som är kärnan i denna lathund. 
Det valda upplägget gör att texten är detaljrik vilket gör att en läsning från pärm till pärm, 
även om den är möjlig, ligger utanför begreppet lathund.
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2  Teknisk bakgrund 
 
2.1  Brukens kulturhistoriska värde 
 
En byggnad kan ses som ett historiskt arkiv som återspeglar den tid då den byggdes och 
användes. Där ingår även bruken i puts och murverk som en del även om de för lek-
mannen kan te sig mindre betydelsefulla. Som exempel på vad detta innebär kan man ta 
de bruk som finns i äldre slussar. Upplysningstidens nyttotänkande ledde till att flera 
viktiga kanaler byggdes under sjuttonhundratalet för att förbättra kommunikationerna. 
Detta ställde krav på nya material och tekniska lösningar. Påverkan från den 
merkantilistiska ekonomiska teorin och frihetstidens forskningspositiva klimat i Sverige 
ledde till att Kungliga Vetenskapsakademin gav ett mycket aktivt stöd till svensk 
bruksforskning som vid denna tid var mycket framstående. Därigenom utvecklades 
skifferkalkbruk som var en typ av starka puzzolanbruk som kunde hårdna under vatten på 
samma sätt som cementbaserade bruk. Till denna grupp av bruk hörde exempelvis ”Det 
Svänska Cementet” och ”Vargöcement”. Det finns således en stark koppling mellan hur 
man vid den tiden såg på världen och vilka byggnadsmaterial som utvecklades och 
användes. Om man avlägsnar dessa material tar man bort denna koppling och minskar 
därigenom det kulturhistoriska innehållet i byggnaden. Även det estetiska uttrycket har 
stor betydelse för hur vi upplever ett historiskt monument. Exempelvis stärker de 
kalkavfärgade putsytorna i Gamla Stan i Stockholm känslan av autenticitet i denna miljö. 
Det är därför mycket viktigt att man så långt möjligt behåller ursprungliga material och 
ursprungligt estetiskt intryck. Om man gör förändringar på värdefulla byggnader är det 
viktigt att detta dokumenteras. 
 
2.2  Återskapande av tekniska lösningar 
 
En byggnads kulturhistoriska värde består inte enbart av dess fysiska beståndsdelar. En 
viktig del är kunskap om den byggnadsteknik som använts vid byggandet. Vid flera större 
restaurationsprojekt etablerar man byggnadshyttor för att bevara och återskapa det 
hantverkskunnande som byggnaden representerar. För bruk kan detta omfatta hela 
processen med kalkbrytning, kalkbränning, släckning, bruksblandning och putsning. 
Materialanalyser är då ett viktigt led i detta arbete. En analysteknik som är särskilt 
användbar i detta sammanhang är tunnslipsanalys som kan användas för att ge svar på 
många olika frågeställningar. Exempel på detta ges i skriften ”Putsarbeten Lathund för 
förvaltare”. 
 
2.3  Det hårdnade brukets tekniska egenskaper 
 
Bruken tillverkas genom att man blandar bindemedel, ballast och vatten. Det finns olika 
typer av bindemedel för putsbruk. Några av de viktigaste är ren kalk, naturligt hydraulisk 
kalk (NHL), puzzolanbruk samt cement och kalkcementblandningar.  
 
Den kalk som används till rent kalkbruk tillverkas av kalksten som är kemiskt mycket ren 
och som består i stort sett enbart av kalciumkarbonat. När man bränner denna kalksten får 
man kalciumoxid som vid släckning med vatten omvandlas till kalciumhydroxid. Vid 
torrsläckning tillför endast så mycket vatten som förbrukas vid omvandlingen till 
kalciumhydroxid vilken då blir ett torrt pulver. Vid våtsläckning tillförs vatten i överskott 
och kalciumhydroxiden bildar då en fuktig kalkdeg. Det är kalciumhydroxiden i form av 
torrt pulver eller kalkdeg som utgör bindemedel i kalkbruksblandningen. Vid bränning av 
dolomitisk kalksten som även innehåller magnesium bildas förutom kalciumkarbonat 
även magnesiumhydroxid som har egenskaper motsvarande kalciumhydroxid. Kalkbruk 
hårdnar genom karbonatisering vilket innebär att bruket tar upp koldioxid från luften. 
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Denna process tar flera månader för en puts. Även efter att bruket karbonatiserat fortsätter 
det att omkristalliseras under mycket lång tid och denna process ökar brukens beständig-
het. 
 
De naturligt hydrauliska bindemedlen tillverkas av en kalksten som förutom kalcium-
karbonat även innehåller kisel, aluminium och järn i form av leror eller andra silikat-
mineral. Termen hydraulisk innebär att bindemedlet ger ett hårdnande vid blandning med 
vatten. Vid bränning av denna kalksten bildas förutom kalciumoxid även kisel – 
aluminium – järnhaltiga mineral med cementliknande sammansättningar. Högre halt av 
kisel, aluminium och järn ger ett mer hydrauliskt bindemedel. De flesta naturligt hydrau-
liska bindemedel är mindre hydrauliska än dagens så kallade portlandcement och de är 
brända vid lägre temperatur vilket gör att de till skillnad från portlandcement saknar 
cementklinkermineralet allit som är det mineral som ger en snabb ökning av styrka vid 
hårdnandet av ett cementbruk. Vid hårdnandet reagerar cementklinkermineralen i hydrau-
liska bruk och cementbaserade bruk med vatten och bildar en hård kalciumkiselgel mot-
svarande den i betong. Processen kallas även hydratisering och ger ett snabbt hårdnande. 
De har hårdnat inom några timmar och når nästan full styrka inom några veckor. Starkt 
hydrauliska bindemedel, ger starkare, tätare och mindre elastiska bruk. Svagt hydrauliska 
bruk och kalkcement bruk kommer sedan även att öka sin hållfasthet genom karbonati-
sering. Tidigare behandlade man de bruk som har en sammansättning mellan de rena 
kalkbruken och de hydrauliska bruken som en grupp för sig. Dessa är vanligen något 
mörkare än de rena kalkbruken och kan även vara starkare. Denna grupp kallas här för 
subhydrauliska. 
 
Dessutom finns på fasader puts och dekorationer tillverkade av naturcement, roman-
cement. Naturligt cement och romancement tillverkades av bindemedel som var starkt 
hydrauliska och hårdnade genom reaktion med vatten och kunde ha ett mycket snabbt 
hårdnandeförlopp. Dessa bruk användes ofta i fasaddekorationer under artonhundratalets 
senare hälft. 
 
Puzzolan är material som inte ger en hårdnandereaktion om de blandas enbart med vatten, 
men när de blandas in i ett kalkbruk reagerar de och ger det hårdnade bruket egenskaper 
som liknar hydrauliska bruk.  Puzzolanbruk blir därigenom starkare än rena kalkbruk. 
Exempel på puzzolanmaterial som använts i Sverige är bränd alunskiffer som även kallas 
rödfyr och olika typer av vulkanisk aska. I vissa bruk har man även tillsatt tegel, vilket 
om det är bränt vid låg temperatur, sk lösbränt, har svaga puzzolanegenskaper. Tegeltill-
sats gör putsen rosafärgad och något starkare. Puzzolanreaktionen är långsammare än 
hydratisering av cement men snabbare än karbonatisering och tar flera månader. Hastig-
heten för detta och den slutliga hårdheten varierar kraftigt och brukens egenskaper kan 
vara som ett kalkbruk för exempelvis svenska tegelmjölsbruk eller som ett starkt hydrau-
liskt bruk exempelvis bruk med bränd skiffer. 
 
I vissa fall blandade man kalken med lera eller använde lerhaltig ballast. De leror man 
använder i Sverige saknar i stort sett puzzolanegenskaper och dessa bruk är vanligen 
svaga. 
 
Ballast är den sand som bindemedlet blandas med. I Sverige består ballasten vanligen av 
silikatbergarter som gnejs och granit. Inslag av kalksten är vanligt i de områden som har 
kalkstensberggrund. Men det kan även finnas kalksten som kommer från så kallat 
underbränd kalksten vilket innebär att den vid bränningen inte helt omvandlats till 
kalciumoxid. De största ballastkornen i puts är sällan över 4 mm medan de i gjutna 
dekorationer oftast är under 0,5 mm. I moderna bruk är ballasthalten så hög att ballast-
partiklarna närmast är tätpackade och finare korn fyller ut hålrummen mellan de större 
kornen. I ett sådant bruk är kornstorleksfördelningen mycket viktig. I äldre bruk är 
ballasthalten vanligen betydligt lägre och ballastpartiklarna ligger som enskilda partiklar i 
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brukets kalkpasta. I dessa bruk har ballastens storleksfördelning mindre betydelse. Mäng-
den finmaterial sänker halten fina porer i bruket. Exempelvis kan lerbruk ha hög halt stora 
porer men samtidigt låg halt små porer.  
 
Man skiljer även på skarp sand som består av kantiga partiklar och mjuk sand som består 
av rundade partiklar. Exempel på skarp sand är morängrus medan sand från rullstensåsar 
är mjuk. Detta påverkar det färska brukets egenskaper så att den mjuka sanden ger ett mer 
plastiskt bruk i färskt tillstånd än den skarpa sanden. 
 
Blandningsförhållandet är de proportioner som brukets delmaterial blandas i. Moderna 
bruk har blandningsproportioner från 1 viktsandel bindemedel och 3 till 10 viktsandelar 
ballast. Historiska bruk är vanligen från 1 del bindemedel till 3 delar ballast och ned till 
närmast ballastfria bruk. 
 
Ett bruks porositet har stor inverkan på dess egenskaper. Man skiljer på större porer med 
innesluten blandningsluft och luftporer samt kapillärporer. Den hårda kalciumkiselgel 
som ger styrkan i hydrauliska bruk innehåller mycket små porer, ned till molekylstorlek, 
dessa porer kallas gelporer. Hög total porositet och förekomst av stora porer med 
innesluten luft sänker hållfastheten och i ännu högre grad sänks brukets vidhäftning till 
underlaget. För god frostbeständighet är luftporerna mindre än 0,2 mm viktigast. Vid 
omputsning ger det god samverkan mellan putsskikten om dessa har liknande bindemedel 
och liknande porositet.  
 
Tillsats av nöthår ökar brukets elasticitet något och motverkar krympning i bruket under 
hårdnandeprocessen. 
 
2.4  Några ord om vanliga beständighetsproblem för 
 puts 
 
Flera olika problem kan drabba en putsad fasad. En viktig anledning att göra provning är 
därför att identifiera skadeorsaker eller undvika bruk som innebär dålig beständighet. 
 
Sprickor kan bildas i samband med hårdnandet och kan då bero på att ballasten är för fin 
eller att bindemedelshalten är för hög. Även för snabb uttorkning kan leda till tork-
sprickor. Sprickor kan även bero på rörelser i byggnaden eller utförandefel. Problem med 
vidhäftning kan exempelvis bero på hög lufthalt i bruket men det kan också orsakas av för 
lite eller för mycket förvattning av underlaget innan nästa putslager appliceras. Om det 
underliggande materialet har mycket liten sugning, exempelvis granit, kan det var svårt 
att få god vidhäftning. Även förekomst av järnvitriol eller förgipsning i underliggande 
puts kan leda till bristande vidhäftning. 
 
En stark och tät ytputs på ett svagt och poröst putsskikt kan leda till sprickor och loss-
nande puts. En stark putslagning i ett svagt murverk kan ge sprickor i materialet kring 
lagningen. Förekomst av salter i puts och murverk kan leda till saltsprängning, saltav-
lagring på putsytor och även mellan putsskikt. Även felaktigt utförande kan leda till 
problem med kalkputs. Det kan vara att man putsar sent på året. Då hinner putsen inte 
karbonatisera tillräckligt för att klara första vintern, eller en för kraftig ytbearbetning vid 
fel tidpunkt som kan ge ett finmaterialskikt på ytan eller ytsprickor beroende på när 
bearbetningen utförs. Felaktigt luftporsystem kan minska putsens frostbeständighet och 
därigenom minska dess livslängd. Hög fukthalt bidrar ofta till att försämra situationen och 
bidrar till problem med frost, salter, vittring, algpåväxt. 
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3  Analysmetoder för hårdnat bruk 
 
Mikroskopisk analys 
 
Ljusmikroskopi. Görs vanligen på tunnslip som tillverkas genom att 10 – 20 cm2 av 
provet sågas ut och fästes på ett analysglas och slipas ned till en tjocklek på 25 tusendels 
millimeter. Provet är då så tunt att det går att se genom provet och därigenom analysera 
det i ljusmikroskop. Ljusmikroskopi kan användas för att identifiera material och struk-
turer i bruket. Det kan exempelvis vara att identifiera bindemedel och tillsatsmaterial eller 
vidhäftning mellan putsskikt, men även att se om ytan är bearbetad. Metoden kan även 
användas för kvantitativa analyser av exempelvis brukets blandningsförhållande eller 
luftporstruktur, ballastens storleksfördelning och dess form. 
 
Svepelektronmikroskopi, SEM, och mikrokemi, EDS. I svepelektronmikroskopet 
sveper en elektronstråle över provytan. De elektroner och fotoner som sprids åter från den 
bestrålade ytan kan användas för avbildning och analys. Bilden blir till på helt annat sätt 
än i ljusmikroskopet och ger annan information om provet. Det kan exempelvis vara 
kemisk sammansättning. Analyserna görs på planpolerade prover och kan visa om 
bindemedlet består av kalk eller cement, och om det ingår tillsatsmaterial såsom slagg 
och rödfyr, brukets porositet, pigment i färgskikt och liknande. 
 
Kemisk analys 
 
Vid kemisk analys av hårdnat bruk analyserar man i stort sett aldrig provets totala 
kemiska sammansättning eftersom detta ger ett medelvärde på allt som finns i bruket 
såsom ballast, bindemedel tillsatsmaterial och så vidare. Resultatet från en sådan analys 
går inte att tolka. I stället använder man sig av olika preparerings- och analystekniker för 
att analysera specifika egenskaper hos det hårdnade bruket. Här tas bara de vanligaste 
analyserna upp. Den som vill ha en mer utförlig genomgång hänvisas exempelvis till 
RILEM TC-COM och Knöfel och Schubert 1993. 
 
Syralösliga kemiska komponenter. Vid denna analys löses provet först i syra. Då går 
det som kommer från bindemedlet i lösning men inte ballasten. Genom att analysera 
främst syralösligt kalcium och kisel men även magnesium, aluminium och järn kan man 
få information om bindemedlet är ren kalk eller ett hydrauliskt bindemedel och om 
brukets blandningsförhållande mellan kalk och sand. 
 
I den rest som blir kvar när man löst provet i syra finns ballast, lera och tillsatsmaterial 
såsom tegel kvar. Den kan därigenom ge viktig information om provet. Om man inte malt 
provet före upplösningen kan den syraolösliga resten användas för bestämning av 
ballastens siktkurva. Viktminskningen kan användas för att beräkna brukets 
blandningsförhållande. 
 
Vattenlösliga kemiska komponenter. Denna metod används för att bestämma mängden 
vattenlösliga salter, såsom natriumklorid och sulfater i bruket. Notera att de salter som är 
karbonater inte är vattenlösliga och därmed måste analyseras på annat sätt. 
 
Glödgningsförlust. Genom upphettning av ett malt prov till hög temperatur, vanligen 
975oC, omvandlas den karbonatiserade kalken i provet till kalciumoxid på samma sätt 
som vid bränning av kalksten. Då avger provet koldioxid och vikten minskar. För ett rent 
kalkbruk kan viktförlusten användas till att beräkna brukets blandningsförhållande. Även 
för hydrauliska bruk ger viktminskningen vid glödgning en god indikation om brukets 
blandningsförhållande. För hydrauliska bruk kan provet först upphettas till 600oC då 
avgår det kemiskt bundna vatten som tagits upp vid brukets hårdnande genom reaktion 
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med vatten. Viktminskningen vid 600oC ger därmed en uppfattning om brukets 
hydrauliska egenskaper. 
 
Röntgendiffraktion, XRD. Provet bestrålas med kortvågig röntgenstrålning. När 
strålningen träffar provmaterialet reflekteras röntgenstrålningen och de vinklar 
strålningen reflekteras i är karakteristiska för olika material. Metoden kan användas 
exempelvis för att identifiera vissa typer av tillsatsmaterial såsom gips och lera och för 
bestämning av salter. Men kan även användas för mer specifika analyser såsom att 
identifiera rester av oreagerade cementmineral i bruket eller bestämma brännings-
temperatur för tegelfragment i bruket. 
 
Infrarödspektroskopi, FTIR. Provet belyses med infrarött ljus vissa våglängder 
adsorberas då av molekyler i provet. Genom att mäta vid vilka våglängder ljuset 
adsorberas kan metoden ge information om vad som finns i provet. Metoden kan 
användas för att identifiera typ av bindemedel i färg och vissa tillsatsmaterial i bruk. 
 
Fysikaliska mekaniska metoder. Hit hör laboratoriemetoder för provning av 
hållfasthetsegenskaper, densitet, porositet, fuktegenskaper och frostegenskaper. I fält kan 
man dessutom prova vidhäftning och ythållfasthet. Det finns även andra metoder för 
provning av mekaniska egenskaper i fält så som fallhammare, borrmotstånd och 
fuktegenskaper med hjälp av karstenrör. 
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4  Provtagning och okulär beskrivning 
 
4.1  Provtagning 
 
För att få ett tolkningsbart analysresultat är det viktigt att provtagningen utförs och 
dokumenteras på rätt sätt. Hur provet skall tas ut och vara beskaffat styrs av syftet med 
provtagningen, den frågeställning man vill få svar på och de provningar som skall göras 
samt hänsyn till de putser och murverk som är viktiga att bevara.  
 
I samband med provtagningen är det lämpligt att okulärt besiktiga och beskriva brukets 
egenskaper. Såsom färg, största partikelstorlek hos ballasten, förekomst av kolpartiklar 
mängd och storlek, hår och andra synliga tillsatsmaterial. Några exempel på egenskaper 
ges i tabell 1 och avsnitt 4.2. För att bedöma om provet kan ses som representativt eller 
bara som en variant är det lämpligt att notera om bruket är homogent - inhomogenitet i 
större skala än i det uttagna provet, exempelvis varierar ofta mängden ballast i bruket. En 
bedömning av de mekaniska egenskaperna är hårt och starkt eller löst och svagt. Kan man 
trycka sönder det med fingrarna, lätt repa med kniv eller spik? Är bruket poröst, finns 
stora porer och kaviteter. Är putsytan bearbetad exempelvis stålglättad eller filtad? Är 
putsytan vattensugande om man stänker vatten på den? Finns det skador i form av 
ytavskalning, sprickor, dålig vidhäftning så kallade bompartier, saltutfällningar? Finns 
påväxt av alger, mossa eller andra växter? Notera även om det är puts, fog, murbruk eller 
en dekoration samt skiktens tjocklek. Provets relation till murverket kan naturligtvis bara 
bedömas på plats. 
 
Tabell 1. Exempel på egenskaper hos vanliga historiska brukstyper. 
 
Brukstyp Färg Styrka hårdhet Övrigt 
Rena kalkbruk Vit, ljusgrå, varmt 

gulvita, vit 
Svagt till 
medelstarkt 

1100-tal till nutid 

Subhydrauliska Ljusgrå varmvit 
gulaktig, ljust rödbrunt 
inslag 

Svagt till 
medelstarkt 

1100-tal till 1800-
tal 

Hydrauliska Vanligen grå, gulaktiga 
svagt rödbruna men kan 
även vara vita 

Medelstarkt till 
starkt 

1800 till nutid 

Portlandcement Grå Starkt 1870 till nutid 
Romancement Gulaktiga, rödbruna, 

brunlila 
Starkt 1800-tal 

Skifferkalkbruk Brunlila Medelstarkt till 
starkt 

1770-1870 ljust 
roströda skiffer-
partiklar 

Tegelmjöl Rosa brunröda Svagt till 
medelstarkt 

1600-1700 tal 
enskilda grövre 
tegelpartiklar syns 

Kalklerbruk Vita grå Mycket svagt till 
svagt 

Sent 1500-tal till 
tidigt 1900-tal 

Hammarslagg Rosa, roströda fläckar Svagt till 
medelstarkt 

Grövre partiklar 
syns som 
rostfläckar 

 
Provet skall tas ut på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till frågeställning och provning. 
Det är lämpligt att använda en provtagningsblankett det underlättar planering, utförande 
och dokumentation av provtagningen. Ett exempel på en sådan blankett ges i tabell 2. Det 
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är också viktigt att ha en lämplig förpackning för förvaring och transport av provet. För 
att ta ut provet kan det vara lämpligt att exempelvis använda vinkelslip, hammare och 
mejsel eller kniv. 
 

• Representativt prov som visar brukets ursprungliga egenskaper 
• Om det är flera putsskikt bestäm vilket eller vilka som skall analyseras. 

Exempelvis det ursprungliga eller det mesta frekventa. 
• Typ av prov som skall tas, se under respektive provning i kapitel 5. Exempelvis 

hel bit för mikroskopi 3*5 cm eller flera mindre prov för kemisk analys. 
• Undvik utsatta partier. Om möjligt kan man ta ursprungligen exteriör puts på 

murar som senare har byggts in och därigenom skyddats eller under skyddande 
takutsprång. 

• Märk provet. 
 
• Karakteristiskt prov som visar en skada 
• Tag, om möjligt, prov av både skadat och oskadat bruk. 
• Typ av prov som skall tas, se under respektive provning i kapitel 5. 
• Märk provet. 
 

Tabell 2. Exempel på provtagningsblankett baserad på Sundnér i Lindqvist 1995. 
 
Objekt Provmärkning 
  
Län Provtagare Datum 
   
Provtagningsmetod Datering Puts – fog, exteriör - 

interiör 
   
Brukstyp Läge, konstruktionsdel Murverk 
   

Tjocklek Ytbehandling Färg 
   

Hårt - medel – löst Fett >50% bindemedel Magert <50% bindemedel 
   
Kalkklumpar Makroporositet Ballast kornmax 
   

Tillsatsmaterial Skador Foto 
   

Syfte med provtagningen 
 
 
 
Kommentar 
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4.2  Bedömning på plats 
 
Bedömning på plats är mycket erfarenhetsbaserat och detta avsnitt är avsett som en 
introduktion i hur man gör bedömningen på ett systematiskt sätt utan att ha tillgång till 
någon utrustning.  
 
Putsyta 
 

Allmänt 
 

• Är ytan behandlad eller bearbetad? 
 

• Antal ytskikt. 
 

• Ungefärlig tjocklek. 
 

• Antal ytskikt. 
 

• Är ytan i bra skick eller flammig etc? 
 

Material 
 

• Ytfärg är det samma färg som underliggande puts, ljus eller pigmenterad 
avfärgning? 

 

• Prova om ytan är vattensugande. Kalkfärg är vattensugande medan organiska 
färger är vattenavvisande. Putsytan kan i vissa fall vara behandlad för att vara 
vattenavvisande. 

 

• Prova om färgen är spröd vilket tyder på kalkfärg eller annan mineralisk färg om 
den är plastisk tyder det på organisk färg. 

 

• Prova ythållfasthet med nagel eller nyckel. Ytan på ett svagt lerbruk mjölar och 
sandar när man provar med fingrarna medan ett starkt bruk kan repas med 
metallföremål. 

 

Bearbetning 
 

• Ytstrukturen kan visa hur putsen bearbetats såsom kvastad, filtad etc. 
 

Ytskador 
 

• Finns mekaniska skador exempelvis fönsterhaspar som hänger mot putsytan? 
 

• Krackelering i färgskiktet. För täta färger är detta ofta ett första steg i 
nedbrytningen. 

 

• Ytskiktet sandar när man drar fingrarna över ytan. 
 

• Kalkutfällningar syns som vita eller grå avlagringar på putsytan.  
 

• Salter förekommer som kristaller eller trådiga aggregat på, i eller direkt under 
ytan. De kan även identifieras genom sin saltsmak. Saltkristallisation på ytan ger 
inga skador men kristallisation i och under ytan leder till vittring. 

 

• Svarta och grå gipsavlagringar från luftföroreningar. 
 

• Frostskador leder till ytavflagning.  
 

• Alger syns ofta som röda, gröna, grå eller ibland vita ytavlagringar. 
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Puts 
 

Allmänt 
 

• Finns det flera putsskikt? Om man vid en putsning putsar i flera skikt är det inre 
skiktet ofta tjockare och har något grövre ballast. Äldre putsskikt kan finnas 
bevarade under de yttre skikten. 

 

• Finns det äldre putslagningar? 
 

• Är putsen homogen eller inhomogen? Den manuella bearbetningen av puts gav 
ofta mycket inhomogen puts. 

 

• Kontrollera putsen kontakt till underlaget genom bomknackning. 
 

• Om det är flera skikt notera om underliggande putsskikt är avfärgade eller 
ytbearbetade. 

 

Material 
 

• Prova styrka med nagel eller metallföremål. 
 

• Bedöm putsfärg, se även tabell 1 med egenskaper hos historiska brukstyper. 
 

• Hur stora är de största ballastkornen? 
 

• Finns tillsatsmaterial i form av hår, växtfibrer slagg, tegel eller liknande? 
 

Skador 
 

• Frost kan ge ytavskalning men även inre nedbrytning av putsen. 
 

• Salter på putsytan kan även avsättas som ljusa horisonter en bit in från putsytan. 
 

• Täta och starka ytskikt eller ytputser kan leda till nedbrytning av inre puts. 
 

• Bomknackning med hammare eller liknande. Äldre putser kan behållas även om 
de har viss bom.  

 

• Finns sprickor i putsen? En tät puts kan man väta försiktigt och finare sprickor 
kan synas som mörka streck när ytan torkar. 

 
Mur och fogbruk 
 

Allmänt 
 

• Är det samma typ av bruk som i putsen? Är det yttre fogbruket av samma typ 
som det inre murbruket? 

 

• Är fogarna bearbetade? 
 

• Notera fogtjocklek. 
 

Material 
 

• Bedöms på samma sätt som putsen. 
 

Skador 
 

• Notera eventuella skador i fog och murbruk på samma sätt som för putsen. 
 
Underlag 
 

• Om det är tegel ange färg storlek. 
 

• Om det är natursten notera om är det obearbetad fältsten eller bearbetad sten, 
notera om möjligt typ av sten t ex kalksten, granit eller sandsten. 
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• Om det är en reverterad fasad med trä som underlag notera detta. 
 

• Om det är flera olika underlag bör man dokumentera var de olika underlagen 
finns. 

 

• Dokumentera skador i underlaget. 
 
4.3  Att beakta i samband med bedömning av skador 
 
Miljöfaktorer 
Tillgång på fukt från: 
Regn, snö 
Grundvatten 
Ytvatten 
Översvämning 
 
Tillgång på salt från: 
Jord eller ytvatten 
Byggnadens användning (garveri stall etc) 
Luftburna areosoler 
Översvämning 
Tösaltning 
 
Luftföroreningar 
 
Temperatur: 
Normal variation, frys-töväxlingar 
Extremvärden 
 
Dynamiska laster: 
Vind 
Trafik 
Vibrationer (t ex sprängning) 
 
Sättningsskador 
 
Brandpåverkan 
 
Materialfaktorer 
Brukssammansättning 
Blandningsproportioner 
Ballastens kornstorleksfördelning 
 
Egenskaper i bruk och underlag 
 

Byggnadens design 
Ursprunglig struktur 
Orientering 
Materialkombinationer 
Detaljer 
Val av reparationsmaterial och metod 
 
Hantverksmässigt utförande 
 
Härdningsbetingelser 
 
Underhåll 
Inget underhåll 
Felaktigt underhåll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.
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5  Analys av hårdnat bruk  
 
5.1  Typ av bindemedel 
 
Frågeställning 
 
En första fråga är vilken typ av bruk består den befintliga putsen av? Den frågan omfattar 
bindemedel såsom kalk, hydraulisk kalk eller cement, puzzolantillsatser såsom slagg. 
Analysen ger även information om brukets blandningsförhållande det vill säga mängden 
ballast och bindemedel vilket beskrivs under särskild rubrik. Bindemedlets kemiska 
sammansättning och struktur avgör om det är en ren kalk som hårdnar genom 
karbonatisering eller ett hydrauliskt bindemedel som hårdnar genom reaktion med vatten 
eller ett puzzolanbruk. Bindemedlets hydraulisitet har stor betydelse för brukets 
egenskaper. En puts baserad på ren kalk eller ett hydrauliskt bindemedel ger olika 
egenskaper hos bruket.  
 
När är detta viktigt? 
 
För äldre bruk kan man i de flesta fall anta att bindemedlet är ren kalk eller en sub-
hydraulisk kalk. Den senare är tillverkad av kalksten med ett litet inslag av lera och andra 
silikatmineral vilket ger kalken ett inslag av kisel och aluminium. Starka bruk kan dock 
visa sig ha något högre halt kisel och aluminium och därmed bestå av svagt hydrauliskt 
bindemedel. Är putsen från 1850-talet eller senare kan putsen vara baserad på ett 
hydrauliskt bindemedel och gjutna dekorationer från denna tid var ofta tillverkade av 
naturligt cement eller motsvarande bindemedel. Det innebär att brukets hydrauliska 
egenskaper är en viktig fråga för stor del av stenstadsbebyggelsen. Om det är tveksamt 
vilken typ av bindemedel som använts till den befintliga putsen är det viktigt att 
bestämma typ av bindemedel. 
 
Hur analyserar man? 
 
Typ av bindemedel kan bestämmas genom mikroskopisk analys med hjälp av tunnslip 
eller genom kemisk analys av syralösliga komponenter, främst kalcium och kisel. Om 
man vill bestämma bindemedlets hydrauliska egenskaper är det lämpligt att även 
analysera syralöslig aluminium, järn och magnesium. Generellt kan man säga att den 
mikroskopiska analysen kan visa vad som ger hydraulisk effekt medan den kemiska 
metoden kan visa hur starkt hydrauliskt bindemedlet är. 
 
Vad säger resultaten? 
 
Mikroskopi. Bedömning av typ av bindemedel genom mikroskopisk analys bör ge svar 
på om det är ett rent kalkbruk eller om det har hydrauliska egenskaper och i så fall vad 
som ger dessa egenskaper om det är naturligt hydrauliskt bindemedel eller ett cement-
baserat bindemedel. Förekomst av slagg, tegel, rödfyr eller andra puzzolanmaterial 
behandlas i avsnittet 5.2 Tillsatsmaterial. Men den mikroskopiska analysen ger i de flesta 
fall inte något kvantitativt svar på hur starkt hydrauliskt bruket är. En provningsrapport 
kan dock ge en bedömning om bindemedlet är ren kalk, ett svagt eller starkt hydrauliskt 
eller cementbaserat bindemedel. 
 
Kemi. Genom kemiska metoder kan man analysera halten av de ämnen som påverkar de 
hydrauliska egenskaperna. Med hjälp av denna analys kan man räkna fram bindemedlets 
hydraulisitet. Därigenom kan man dela in de hydrauliska bindemedlen i svagt hydrau-
liska, moderat hydrauliska och starkt hydrauliska. Dessa hydrauliska bindemedel ger bruk 
som hårdnar under vatten. För historiska lufthärdande bruk bör man även skilja på ren 
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kalk och subhydrauliska som kemiskt ligger mellan de rena kalkbruken och de 
hydrauliska bruken. De senare är lufthärdande men innehåller även hydrauliska 
komponenter. Men det är viktigt att komma ihåg att den kemiska analysen inte anger vad 
det är som ger de hydrauliska komponenterna, om det är cement eller naturligt hydraulisk 
kalk eller puzzolanmaterial framgår inte. Oftast analyseras bara syralöslig kalciumoxid 
(CaO) och kiseloxid (SiO2). Om man vill få hydraulisiteten bestämd genom kemisk 
analys bör man även analysera aluminium, järn och magnesium. 
 
Hur tar man ut provet? 
 
För mikroskopisk analys behövs ett sammanhållet prov med en bit lämpligen cirka 3*5 
cm stor. För kemisk analys av syralösliga komponenter behöver provet inte vara en 
sammanhållen bit, det går bra med ett prov bestående av mindre bitar. 
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5.2  Tillsatsmaterial 
 
Frågeställning  
 
Flera olika material har medvetet tillsats i bruken. Detta kan vara puzzolan såsom slagg, 
tegel, rödfyr eller importerad vulkanisk aska. Det kan även vara material som i huvudsak 
inte reagerar med kalken utan är inert i bruket, ett exempel är inblandning av vanlig 
obränd lera. Detta innebär att de ibland främst fungerar som en del av bindemedlet såsom 
bränd skiffer. Medan tegel ger ett litet bidrag till hårdnandet men fungerar huvudsakligen 
som ballast. I stuckatur och liknande dekorationer kan man ha blandat gips och kalk eller 
ha använt ren gips. Några av dessa material identifieras enklast genom iakttagelser på 
plats, dit hör förekomst av kol och hår i bruket. 
 
När är detta viktigt? 
 
Ett antal olika tillsatsmaterial har använts under olika tider och en sammanställning av 
olika material och vilka egenskaper de ger bruken ges i tabell 3. 
 
Tabell 3. Exempel på olika typer av tillsatsmaterial som använts vid olika tider i Sverige 
(Se även Sölve Johanssons licentiatavhandling 2004 och doktorsavhandling 2006). 
Tillsatsmaterial med puzzolaneffekt gör bruket hårdare. 
 
Material Egenskap Utseende Tidsperiod 
Tegel Färg och svag 

puzzolaneffekt 
Rosa färg 1100 och framåt 

Rödfyr (bränd 
alunskiffer) 

Puzzolaneffekt Mörka med drag 
mot rödlila 

1700 - 1970 

Holländsk trass Puzzolaneffekt Ljus Holländska 
vattenbyggnadsprojekt, 
Hjälmare kanal och 
Göteborg 1600-tal. Trass 
används i vissa fall för 
plattläggning. 

Vulkanisk aska Puzzolaneffekt Beror på typ av 
aska 

Sällsynt 1600-tal och 
1700-tal 

Hammarslagg Svag puzzolan-
effekt 

Svagt rosa samt 
rödaktiga rost-
fläckar 

 

Stålslagg Puzzolaneffekt   
Gips Främst stuckatur 

och dekorationer 
samt interiör puts 

Vit färg 1600-tal och framåt 

Lera Ger svaga bruk Gråaktig eller 
gulbrun 

1650 - tidigt 1900-tal 

Växtfibrer strå Armering främst 
av lerbruk 

Syns tydligast 
för blotta ögat 

1650 - tidigt 1900-tal 

Hår Armerar främst det 
färska bruket. Ökar 
elasticitet i hårdnat 
bruk 

Syns som strån i 
brottytor 

Främst medeltid 

Kolpartiklar Troligen förore-
ning 

Svarta partiklar Främst medeltid 

Träfibrer Troligen från trä-
redskap 

 1100 och framåt 
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Material med puzzolanegenskaper kan ge bruket egenskaper som motsvarar ett hyd-
rauliskt bruk. Exempelvis blandades bränd alunskiffer, så kallad rödfyr, i bruk som 
användes vid kanalbyggandet i Sverige under sjuttonhundratalet (Tabell 3). Dessa bruk 
motsvarade starkt hydrauliska bruk och har även kallats ”svenskt cement”. Även 
iblandning av lågbränt tegel kan ge viss puzzolaneffekt och därmed stärka bruket vilket 
användes exempelvis i lister och fönsterinfattningar. Samtidigt ger både tegel och rödfyr 
bruket annan färg och har därmed även en estetisk inverkan. 
 
Hur analyserar man? 
 
Vissa av dessa material syns bäst för blotta ögat såsom växtfibrer, hår och kolpartiklar. 
Andra som tegel, rödfyr, hammarslagg går att identifiera för blotta ögat eller med lupp 
men säker identifiering och kvantifiering kräver ofta vidare analys (Tabell 4). Även gips 
och lerbruk går i de flesta fall att känna igen genom en okulär granskning men en säker 
identifiering kräver vanligen ytterligare analyser. Röntgendiffraktion, XRD, på den 
syraolösliga resten i ett lerkalkbruk kan användas för att påvisa lera men leran är ofta 
nedbruten av den basiska miljön i bruket innan det karbonatiserar och resultaten kan vara 
svårtolkade. En hög halt lera i bruket ger dock en stor andel syraolöslig rest. Gips och 
rena lerbruk däremot ger en säker identifiering med hjälp av röntgendiffraktion. Vul-
kanisk aska har hög puzzolanitet, den reagerar kraftigt, och kan reagera närmast full-
ständigt och därmed vara svår att identifiera. Sammantaget kan man säga att det är en 
fördel om dessa material så långt möjligt identifieras i fält och att vidare analys tas med i 
syftet med analysen. 
 
Tabell 4. Exempel på lämpliga analysmetoder för identifiering och kvantifiering av 
tillsatsmaterial. 
 
Material Vanlig 

analysmetod 
Möjlig kompletterande 
undersökning 

Tegel Ljusmikroskopi Mikrokemi i elektronmikroskop 
Rödfyr Ljusmikroskopi Syralösliga komponenter 
Holländsk trass Ljusmikroskopi Syralösliga komponenter 
Vulkanisk aska från 
Puzzoli 

Ljusmikroskopi Syralösliga komponenter 

Santorinjord Ljusmikroskopi Syralösliga komponenter 
Hammarslagg Ljusmikroskopi Mikrokemi i elektronmikroskop, 

syralösliga komponenter 
Stålslagg Ljusmikroskopi Syralösliga komponenter 
Gips XRD Elektronmikroskopi med mikroanalys, 

ljusmikroskopi 
Lera XRD, syralöslig rest Ljusmikroskopi 
Växtfibrer, strå Okulär bedömning Syralöslig rest 
Hår Okulär bedömning Syralöslig rest 
Kolpartiklar Okulär bedömning Syralöslig rest 
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Vad säger resultaten? 
 
Närvaro av puzzolan innebär att bruket har egenskaper som i någon mån liknar 
hydrauliska bruk. Analys av syralösliga komponenter kan för puzzolanbruk tolkas på 
liknande sätt som vid analys av bindemedel i hydrauliska bruk. Ett starkt puzzolanbruk 
kan betraktas som analogt med ett starkt hydrauliskt bruk. I äldre litteratur kallades dessa 
bindemedel ofta för ”svenskt cement” som tillverkades i Brinkebergskulle och Vargö-
cement från Vargön från sent sjuttonhundratal till tidigt artonhundratal. 
 
Låg halt av lera kan komma från lera i den sand som använts som ballast. Visar analysen 
att det är ett rent lerbruk eller kalkbruk med kraftig leriblandning bör reparationsbruken 
anpassas till vad analysresultaten visar. 
 
Hur tar man ut provet? 
 
För mikroskopi och kemisk analys av syralösliga komponenter tas provet på samma sätt 
som vid analys av bindemedel. Prov för elektronmikroskopi tas ut på motsvarande sätt 
som för ljusmikroskopi men analysytan är vanligen mindre, cirka 1 – 15 cm2.
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5.3  Ballast 
 
Frågeställning 
 
Frågan om vilken typ av ballast som har använts kan gälla bergarts- och mineral-
sammansättning, kornstorleksfördelning, kornform. Dessa egenskaper kan ha betydelse 
både för tekniska och teknikhistoriska egenskaper. Frågor som om ballasten har väl-
graderad kornstorleksfördelning eller ej. I vissa fall går det att visa om det är en lokal 
sandfyndighet som använts. Ballastens orientering i provet kan ge information om hur 
bruket har bearbetats. Bestämning av mängden sand i bruksblandningen beskrivs under 
avsnittet bestämning av blandningsförhållande. 
 
När är detta viktigt? 
 
Ballastens mineralogiska sammansättning, storleksfördelning och kornform kan användas 
för att identifiera varifrån sanden kommer. Storleksfördelningen påverkar brukets tek-
niska egenskaper. I magra bruk samverkar sandkornen så att den fina sanden fyller ut 
mellan de grövre kornen. För mycket feta bruk där ballastkornen inte samverkar har 
storleksfördelningen mindre inverkan. En hög finandel ger ett tätare bruk och lägre initial 
kapillärsugningshastighet vilket i sin tur kan ge bättre frostbeständighet. Hög finandel kan 
även förbättra arbetbarheten i det färska bruket. Den grövre sanden motverkar krympning 
och sprickbildning. Ballastens form inverkar på brukets arbetbarhet så att flisig ballast ger 
ett styvare bruk. 
 
Om man vill använda en lokal sand till ett platsblandat bruk är det viktigt att försäkra sig 
om att sanden är lämplig och inte kan ge missfärgning, ytskador eller problem med 
frostbeständighet. Även ballastens färg kan ha betydelse om det är viktigt att få en färg 
med samma uttryck som den befintliga putsen. Den mineralogiska sammansättningen har 
betydelse vid kemisk analys av syralösliga komponenter eftersom kalksten i ballasten 
löses i syra och kan då ge för hög halt kalcium i analysresultatet. 
 
Hur analyserar man? 
 
Ballastens mineralogiska sammansättning bestäms genom mikroskopisk analys av 
tunnslipspreparat. Även kornform och kornstorleksfördelning kan bestämmas mikro-
skopiskt med hjälp av datoriserad bildbehandling. Ballastens kornstorleksfördelning kan 
även bestämmas genom siktanalys av den olösliga rest som blir om man löser provet i 
syra. På rest denna kan man även bedöma ballastens färg och med stereolupp kan man ge 
en enklare bedömning av mineralogi och kornform. Bestämning av storleksfördelning 
genom siktning av den syraolösliga resten har vissa begränsningar. I den syraolösliga 
resten finns ofta finmaterial som inte kommer från ballasten och dessutom löses 
eventuella kalkstenspartiklar i syran. Finmaterialet går i viss mån att korrigera för, genom 
att sikta bort detta finmaterial för sig. Ballastens porositet kan bedömas genom provning 
av vattenadsorption vilket ger en fingervisning om provets frostegenskaper. 
 
Vad säger resultaten? 
 
Sandpartiklarnas mineralogiska sammansättning, storleksfördelning och form kan visa 
vilken ursprungsmiljö sanden kommer från. Rundad sand kommer från sjöar, vattendrag 
och rullstensåsar medan kantig sand ofta är från moränavlagringar. För bruk som inte 
skall pumpas är det en fördel med kantig, skarp, men inte flisig sand, i ballasten. Flisig 
sand gör det färska bruket styvare och försämrar därmed arbetbarheten. Rekommenderad 
siktkurva för ballast i puts visas i figur 1. Max storlek på ballastpartiklarna bör vara högst 
1/3 till 1/2 puts- eller fogtjockleken. 
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Figur 1. Visar den siktkurva angivet i mm som rekommenderas för ballast i bruk. 
 
Den mineralogiska sammansättningen på ballasten, men även kornkurva och kornform, 
kan jämföras med vilken typ av ballast som finns i närheten av det provtagna objektet. 
Jämförelse kan även göras mellan olika putsskikt på samma byggnad för att se om 
ballasten kan ha samma ursprung. En välgraderad sand i ett historiskt kalkbruk tyder på 
att man valt sanden med omsorg. 
 
Sand som skall användas som ballast i ett reparationsbruk får inte innehålla material som 
kan ge missfärgning. Vanligen är det järnsulfidmineral som ger dessa problem och dessa 
syns som små guldgula korn med metallisk glans. Sanden får inte vara röd- eller 
svartfärgad av järnoxider som kan ge missfärgning. Sanden får inte heller innehålla lösa 
ler- eller skifferpartiklar som är instabil och kan ge ytskador eftersom dessa partiklar kan 
ändra sin volym när fuktförhållandena ändras i den färdiga putsen. Lösa och porösa 
partiklar i ballasten kan även ge dålig frostbeständighet.  
 
Hur tar man ut provet? 
 
Bruksprovet tas ut på motsvarande sätt som vid analys av bindemedlet. Om man skall 
analysera storleksfördelning genom siktning av syraolöslig rest behöver det inte vara ett 
sammanhållet prov. 
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5.4  Tillsatsmedel 
 
Frågeställning  
 
Tillsatsmedel är något som tillsätts i liten mängd för att förbättra arbetbarhet eller som 
luftporbildare. Det är mycket vanligt i modern puts och i betong. Det har använts 
proteinhaltiga organiska tillsatsmedel även tidigare. 
 
När är detta viktigt?  
 
Det är främst av intresse som teknikhistorisk dokumentation. Om eventuella luftporer 
bildats genom tillsats av luftporbildare eller ej påverkar inte de tekniska egenskaperna. 
 
Hur analyserar man?  
 
Ett sätt att analysera proteiner är genom Kjeldahlanalys där proteinet omvandlas till 
ammoniak som sedan analyseras. Det finns även metoder som baseras på ninhydrin löst i 
alkohol. Dessa två metoder kan användas för att identifiera protein men ger ingen 
information om vilken typ av protein som finns i materialet. Samma metoder kan 
användas för att bedöma om missfärgning är orsakad av biologisk påväxt.  
 
Vad säger resultaten?  
 
Analysen kan indikera att man använt proteiner. Det är risk att putsen är kontaminerad av 
andra proteiner, exempelvis växtrötter, eller att proteiner som funnits i provet försvunnit. 
Det är därför lämpligt att kombinera analysen med mikrostrukturanalys för att se om 
putsens struktur indikerar att det använts tillsatsmedel i det färska bruket. Om putsen 
innehåller protein och har ett luftporsytem med många små och välrundade porer har man 
troligen använt ett proteinhaltigt tillsatsmedel i bruket. 
 
Hur tar man ut provet? 
 
Provet  kan vara i form av flera små bitar. Var noga med att undvika partier där det finns 
smuts eller växtlighet. Undvik även partier där bruket varit utsatt för fukt.
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5.5  Blandningsförhållande 
 
Frågeställning  
 
Vilka blandningsproportioner av främst ballast och bindemedel, men även andra 
delmaterial som till exempel tegel, har det ursprungliga bruket? 
 
När är detta viktigt?  
 
Dels för byggnadshistorisk dokumentation dels för val av reparationsbruk. 
 
Hur analyserar man?  
 
För kalkbruk kan bindemedelshalten bestämmas genom kemisk analys av syralöslig 
kalcium på samma sätt som vid bestämning av typ av bindemedel. Man bör dock 
inkludera även syralöslig kisel i analysen för att få en uppfattning om eventuellt 
hydrauliska egenskaper (se 5.1 Typ av bindemedel). För rena kalkbruk kan det vara 
tillräckligt med bestämning av glödgningsförlusten vid 975oC eller bestämning av 
mängden syraolöslig rest efter att bruket lösts i utspädd saltsyra. Blandningsförhållandet 
kan även bestämmas genom mikroskopisk analys på tunnslip där volymandelen pasta, 
ballast och övriga material bestäms med hjälp av punkträkning. 
 
Vad säger resultaten? 
 
För de rena kalkbruken och kalkbruk med ett litet inslag av kisel och aluminium, 
subhydrauliska bruk, kan man beräkna bindemedelshalten i procent från glödförlusten 
enbart. Men för en säkrare karaktärisering bör även syralöslig kalcium och kisel 
bestämmas. För hydrauliska bruk och puzzolanbruk bör man även bestämma syralöslig 
aluminium, järn samt magnesium. 
 
Även resultaten från punkträkning i ljusmikroskop kan räknas om till 
blandningsproportioner. Ofta anges resultaten från den mikroskopiska analysen som 
procentandelar av ballast och kalkpasta i det analyserade tunnslipet, detta är inte samma 
som brukets blandningsförhållande! Från de analyserade andelarna i tunnslipet kan 
brukets blandningsförhållande beräknas. 
 
Det finns risker med att välja blandningsförhållandet baserat på analys av det gamla 
putsprovet eftersom dessa ofta har extremt hög halt bindemedel, inte sällan mer än 1:1. 
Det är risk att nytillverkade bruk med motsvarande blandningsproportioner skulle få kort 
teknisk livslängd. De bruk som tillverkades innan man hade mekanisk bearbetning av 
bruket blandades genom att man piskade kalken med en lång stav en så kallad kalkpiska 
vilket kan ha givit andra egenskaper till det färska bruket. 
 
Provtagning  
 
För mikroskopisk analys behövs ett sammanhållet prov med en bit lämpligen cirka 3*5 
cm stor. För kemisk analys av syralösliga komponenter behöver provet inte vara en 
sammanhållen bit, det går bra med ett prov bestående av mindre bitar. 
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5.6  Mekaniska egenskaper, hållfasthet, E-modul 
 
Frågeställning 
 
Det kan vara putsens styrka eller ythållfasthet men frågan gäller ofta vidhäftningen till 
putsens underlag. Högre styrka är inte alltid bättre; ett starkt lagningsmaterial kan orsaka 
skador på underlaget. 
 
När är detta viktigt?  
 
Vidhäftningen mot underlaget visar om en ny puts har tillräcklig samverkan med 
underlaget. Hållfastheten kan ha betydelse för samverkan mellan reparationsmaterial och 
befintliga material. Det är främst typ av bindemedel som påverkar brukets hållfasthet men 
även ett flertal andra faktorer påverkar. Ökad porositet sänker hållfastheten. Större en-
skilda luftporer och sprickor har stor inverkan särskilt på draghållfasthet. Större kornmax 
i ballasten ger lägre hållfasthet men här påverkar även vidhäftning mellan pasta och 
ballast. Ett fuktigt bruk har lägre hållfasthet än torrt. Låg E-modul hos ett kalkbruk 
indikerar dålig frostbeständighet och även i övrigt mindre goda beständighetsegenskaper. 
I ett murverk är det viktigt att E-modulen hos bruket är lågt i förhållande till det i stenen. 
 
Hur analyserar man?  
 
Vidhäftning provas genom att man borrar ett cirkulärt spår med 80 mm diameter i putsen 
ned till underlaget. För provning av ythållfasthet görs spåret endast någon mm djupt. En 
dragklack med 80 mm diameter limmas på ytan av putsklacken innanför spåret. Med 
hjälp av en dragprovningsutrustning dras till brott.  
 
Tryckhållfasthet och indirekt drag, brasilianska testet, provas på kuber eller cylindrar. I 
praktiken är det dock svårt att få ut prover som klarar kraven på dimension av historiska 
bruk. Historiska kalkbruk kan dessutom vara så svaga att de är svåra att prova med 
moderna provningsutrustningar. Det finns även metoder för provning med fallhammare 
och borrmotstånd. Dessa kan användas som fältmetoder och ger indirekt mått på 
hållfasthet. 
 
Vad säger resultaten?  
 
Putsen är normalt inte lastbärande varför hållfastheten i sig har mindre betydelse för 
konstruktionen. Däremot kan det vara viktigt för samverkan mellan olika putsskikt och 
underlag. Exempelvis skall putsskiktens hållfasthet avta utåt i en flerskiktsputs. I den 
europeiska standarden för byggnadskalk anges hållfasthet för kalkbruk och hydrauliska 
kalkbruk, i Hus AMA 98 anges även hållfasthet för KC-puts (Tabell 5). Hållfasthet i 
kombination med information om typ av bindemedel kan ge viktig information om 
brukets funktionsegenskaper. Vid hållfasthetsprovning av nytillverkat kalkbruk och bruk 
med puzzolan är det viktigt att låta kalkbruket härda till full karbonatisering, cirka 12 
månader, och för puzzolanreaktionen cirka 6 månader. Tryckhållfastheten för ett kalkbruk 
är efter 28 dygn 0,2 till 0,6 MPa och efter ett år 1 till 1,7 MPa. 
 
Ett materials E-modul är förhållandet mellan pålagd kraft och dess deformation, genom 
att det töjs vid dragbelastning eller komprimeras vid tryckbelastning, innan belastningen 
blir så stor att det går till brott och materialet spricker. Ett styvare material har således 
högre E-modul. En mycket låg E-modul hos ett kalkbruk indikerar en låg beständighet. 
Man skall undvika att använda reparationsmaterial med påtagligt högre E-modul än 
befintligt material. Man kan notera att svaga kalkstenar, sandstenar och även svaga 
graniter har lägre E-modul än cementbruk. 
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Tabell 5. Tryckhållfasthet för A – D bruk enligt Hus AMA 98 och för hydrauliska (HL) 
och naturligt hydrauliska bruk (NHL) enligt EN 459-1. För hydrauliska bruk ges här 28 
dygns hållfasthet. För mer detaljerad information se respektive dokument. Samman-
sättningarna är hämtade från Hus AMA 83, notera att HL 3,5 och HL 5 motsvarar starkt 
KC-bruk och rent cementbruk. Värdena som anges skall enbart ses som indikation för 
nytillverkade bruk. Äldre kalkbruk och särskilt då orena subhydrauliska bruk kan ha 
hållfasthet upp till 7 MPa. Puzzolanbrukens mekaniska egenskaper motsvarar de 
hydrauliska bruken. 
 
Brukstyp / bindemedel Tryckhållfasthet Exempel på sammansättning 
A > 6 MPa C100/300 
B 3,5 – 7,5 KC35/65/550 
C 1,5 – 5 KC50/50/650 
D 0,4 – 2,5 KC50/50/950 
HL 2 och NHL 2 2 – 7  
HL 3,5 och NHL 3,5 3,5 – 10  
HL 5 och NHL 5 5 – 15  
Material Tryckhållfasthet MPa Böjhållfasthet MPa E-modul GPa*103 
Kalkbruk 0,5 – 2,5 0,5 - 1 2 – 7 
KC-bruk 2 – 8 1 – 4 10 
Cementbruk 8 – 20 3 - 6 20 - 30 

 
Hur tar man ut provet? 
 
Lämplig storlek på provkropparna för provning av historiska bruk är 25*25*25 mm3. 
Brasiliantestet går att göra på cylindriska prover som har en diameter på 25 mm. 
Storleken på provkroppen är beroende av största storlek på ballastpartiklarna så att 
diametern skall vara minst 3* storleken på de största ballastpartiklarna. 



29 

 

5.7  Porositet, frost och fuktegenskaper  
 
Frågeställning 
 
Frågan kan gälla den totala porvolymen, porernas storleksfördelning eller vilken 
luftporstruktur den befintliga putsen har.  
 
När är detta viktigt?  
 
Typ av bindemedel och porositet styr egenskaperna hos pastan i bruket och påverkar 
därmed hållfasthet, fukt- och frostegenskaper. Därmed, i förlängningen, även vilka 
egenskaper som krävs hos en ny puts för att ge god samverkan med underliggande puts. 
Det bör dock påpekas att det inte är enkelt att överföra resultat från porositetsmätning till 
rekommendation om ny puts. 
 
Hur analyserar man?  
 
Den vanligaste typen av analysmetoder är de som bygger på att vatten, kvicksilver eller 
gas tränger in i provet och fyller porerna. Den porositet som mäts genom dessa metoder 
kallas öppen porositet. Den enklaste metoden är att mäta vattenabsorbtionen genom att 
låta ett prov suga upp vatten genom kapillärsugning. Den totala mängden vatten ger den 
totala porositeten som är öppen för vatten. Grovporösa kalkbruk tar upp vatten snabbt 
medan finporösa tar upp vatten långsammare. Genom att följa förloppet när ett torrt prov 
tar upp vatten genom kapillärsugning kan man därför få information om putsens 
porstorleksfördelning (se figur 2). För att även analysera den slutna porositeten använder 
man vanligen mikroskopisk analys av planslipade ytor eller tunnslip där man kan mäta 
den totala porositeten genom manuella metoder eller datoriserad bildanalys. De 
mikroskopiska metoderna används främst för bedömning av luftporstruktur i puts som 
skall vara frostbeständig. 
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Figur 2. Visar tid mot mängd vatten som tas upp genom kapillärsugning hos tre medeltida 
kalkputser från Saxtorps kyrka i Skåne. Kurvan markerad med fyrkanter är brant fram till 
knickpunkten vilket visar att den är grovporös. Kurvan med cirklar är flackare vilket visar 
att den är mer finporös, det provet tar även in mindre mängd vatten vilket visar att det har 
lägre totalporositet än de övriga proverna. 
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Vad säger resultaten?  
 
Luftporstrukturen kan användas för att bedöma putsens frostbeständighet. Tomas 
Carlsson visade att ett bruk med mer än 3 % luftporer i storleksintervallet 0,01 till 0,2 mm 
hade god frostbeständighet. Alltså en ganska liten mängd små porer räcker för att göra 
bruket frostbeständigt. I den Svenska standarden ”Murbruk klassindelning och ford-
ringar” SS 13 75 19 krävdes en lufthalt på mellan 12 och 25 %. Ökande total porvolym 
och då särskilt de stora porerna vilka är bundna via sprickor och bildar ett öppet por-
nätverk, sänker brukets hållfasthet. En hög total porvolym gör att i kontakten mot 
underlaget till en porös puts bildas ofta luftfickor vilket kan ge problem med vidhäftning.  
 
En finporös puts har högre kapillär stighöjd men långsammare kapillärtransport av vatten. 
I diagrammet för kapillärsugning (Figur 2) har ett grovporöst material brantare och ett 
finporöst flackare kurva i inledningsskedet fram till den punkt där kurvan böjer av och 
blir flack. Den totala mängden vatten som tas upp visar hela den öppna porvolymen. 
 
Porstorleksfördelningen påverkar även vattentransport så att kapillärtransport mellan två 
putsskikt går från det grovporösa till det finporösa men inte omvänt. Detta har betydelse 
om det finns risk för frost eller saltskador. Salter kan transporteras med vatten men inte 
med ånga. Det gör att där det sker en övergång från kapillär till ångtransport kan det 
avsättas salter. Man bör därför undvika täta finporösa material på öppna grovporösa bruk. 
En gammal kalkputs är sällan homogen och kan ha både grov- och finporösa partier. 
Därför är det svårt att i praktiken avgöra var övergång från kapillär till ångtransport 
kommer att ske. Nytt kalkbruk i kontakt med äldre kalkbruk ger normalt inga skador och 
då gäller det att få en porstruktur som gör reparationsbruket frostbeständigt. Använder 
man annat bindemedel i lagningen än i det befintliga bruket är det lämpligt att bedöma 
hur detta kommer att påverka fukttransporten. 
 
Provtagning  
 
Test av kapillärsugning kräver ett ganska stort prov, cirka 2*5*5 cm3. Mikroskopiska 
metoder kräver en bit som motsvarar en yta av cirka 3*5 cm2. Gasadsorption och 
kvicksilverporosimetri görs på små bitar med en diameter på några få millimeter.  
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5.8  Kalkfärgskikt och infärgad puts 
 
Frågeställning 
 
Vilken typ av pigment finns i puts och ytfärg? Här behandlas huvudsakligen bara det 
speciella fallet med järnvitriol (järnsulfat) i kalkputs eller kalkfärg. Man kan även 
analysera vilken typ av bindemedel en färg består av.  
 
Även antalet färgskikt och skiktens tjocklek kan vara viktiga frågor, liksom karak-
tärisering av de olika skikten om det är flera skikt. 
 
När är detta viktigt?  
 
Järnvitriol ger ett hårt ytskikt som det är svårt att få fullgod vidhäftning mot vid 
omputsning. Typ av bindemedel visar vilken färg som använts. 
 
Hur analyserar man?  
 
Analysen kan göras med svepelektronmikroskop försett med utrustning för mikrokemisk 
analys (SEM/EDS). Man kan undersöka typ av bindemedel med enkla metoder. Om man 
provar med saltsyra löses kalkfärg, kalkcementfärg, cementfärg. Silikatfärg löses inte i 
HCl och påverkas inte av etylacetat. Organisk färg påverkas av aceton och om man 
bränner färgen under en gaslåga, såsom en cigarettändare, antänds färgen och avger gaser. 
Latexfärg löses även i koncentrerad alkohol, exempelvis T-röd. Mineralisk färg är spröd 
medan flagor av organisk färg går att böja. En fältmetod för bedömning av pigment och 
typ av bindemedel beskrivs i boken ”Traditionell kalkfärg”. 
 
Vad säger resultaten? 
 
Om putsen är avfärgad med järnvitriol skall ytan avlägsnas före omputsning.  
 
Pigmenten i äldre kalkputs var vanligen jordfärger, umbra (kombination av manganoxider 
och järnoxider), ockra (ler och silikatmineral som är färgade med olika järnoxider) och 
terra di Siena (järnhydroxid).  
 
Provtagning  
 
Analyser av pigment och bindemedel kan göras på tämligen små prover. SEM/EDS på 
millimeterstora flagor medan FTIR vanligen kräver något större prov.
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5.9  Salter 
 
Frågeställning  
 
Vilka typer av salt finns i putsen och i vilken mängd finns salterna? Saltkällan kan 
exempelvis vara grundvatten, materialet i murverket såsom sulfathaltigt tegel eller 
bildning av ettringit och thaumasit genom urlakning av cementlagningar. Luft-
föroreningar och spray från havet kan ge avsättning av salter på exponerade ytor. Salter 
kan komma från pågående eller tidigare verksamhet. Exempelvis kan tidigare garveri-
verksamhet ge höga kloridhalter. Det kan även vara viktigt att visa var i konstruktionen 
salterna avsätts. 
 
När är detta viktigt? 
 
Salterna kan lösas och transporteras i vatten och avsätts där vätskan blir mättad på salt. 
Ofta sker det där transporten övergår från kapillärt vatten till ånga eftersom saltet inte kan 
transporteras med ånga. Detta kan ske på putsytan och salterna avsätts då som enskilda 
saltkristaller eller krustabildning på ytan och ger inga eller ringa skador. Det kan också 
ske strax under putsytan vilket leder till att putsytan skalas av. Detta är speciellt allvarligt 
på ytor med kalkmålningar. Salter kan även avsättas inne i murverket exempelvis vid 
nivån för kapillär stighöjd. Kristallisation av salt inne i ett murverk kan ge ett kristal-
lisationstryck som kan leda till skador på strukturen och som kan visa sig som buktande 
väggar. Dessa processer gör att om det förekommer saltskador kan det vara viktigt att 
göra profiler över saltkoncentrationens variation med djupet. 
 
Salter kan även avsättas direkt där de bildas exempelvis vid ett oxiderande pyritkorn 
(svavelkis) och om detta sker nära ytan kan det leda till bildning av små gropar i ytan. 
Omgivningens relativa fuktighet påverkar salternas form, detta kan även gälla salter som 
inte innehåller vatten, exempelvis halit (koksalt NaCl). Vissa salter, såsom gips och 
epsomit, kan ändra mängden vatten som är kemiskt bundet i kristallstrukturen när den 
relativa fuktigheten i omgivningen ändras. Detta leder till förändring av saltkristallernas 
volym vilket kan leda till skador. 
 
Hur analyserar man? 
 
Vid analys av vattenlösliga salter mals provet och lakas i destillerat vatten. Halten salter i 
vattenlösningen bestäms genom kemisk analys. Denna metod kan ge halten vattenlösligt 
klorid, sulfat och nitrat. För att bestämma typ av salt kan man använda flera olika metoder 
främst röntgendiffraktion (XRD), mikrokemisk analys i svepelektronmikroskop 
(SEM/EDS). De salter som är karbonater är inte vattenlösliga och bestäms genom XRD. 
 
Vad säger resultaten? 
 
Typen av salt ger ofta en indikation om vad som är källa till saltet (se tabell 6) och ger 
även en indikation om skadebenägenhet. En saltprofil visar var salter avsätts och 
därigenom även vilken typ av skada det kan leda till och det ger även en indikation om 
vilken typ av process som orsakar skadan. 
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Tabell 6. Exempel på olika typer av salter. 
 
Salt Kemi Exempel på källa och kommentar 
Karbonater   
Kalcit CaCO3 Lakas ur bruket vid kraftig 

fukttransport och avsätts som 
kalkavlagringar. 

Vaterit CaCO3 Lakas ur bruket vid hög fuktighet, 
hydrauliska material. 

Dolomit MgCa(CO3)2 Lakas ur dolomitiskt bruk vid kraftig 
fukttransport. 

Magnesit MgCO3  
Termonatrit Na2O*CO”*H2O  
Nesquehonit MgCO3*3H2O  
Trona Na3H(CO3)2 *2H2O  
Artinit MgCO3Mg(OH)2*3H2O Kan bildas från bränd dolomit. 
Nacholite NaHCO3  
Kalaicinit KHCO3  
Sulfater   
Gips CaSO4*2H2O Luftföroreningar, sulfathaltigt tegel, 

grundvatten, svavel i ballasten. 
Dehydreras till hemihydrat och 
anhydrit. 

Syngenit K2Ca(SO4)2*2H2O Hög kaliumhalt 
Tenardit NaSO4  
Epsomit MgSO4*7H2O Dehydreras till hexahydrit, starkeyite 

och kieserite. 
Melanterit FeSO4*7H2O Oxidation av pyrit samt vitriol. 
Glauberit Na2Ca(SO4)2  
Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12*26H2O Från cementlagningar 
Thaumasit Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4)*12 H2O Från cementlagningar 
Klorider   
Halit NaCl Från grundvatten, byggnadsmaterial 
Sylvin KCl  
Kalciumoxyklorid CaCl2(OH)6*13H2O  
Magnesiumoxyklorid Mg2Cl(OH)3*4H2O  
Oxalater   
Whewellit Ca(C2O4)*H2O 
Weddelit Ca(C2O4)*2H2O 

Från konserveringsbehandling. 
Kan även komma från dolomit. 

 
Hur tar man ut provet? 
 
Om avsikten är att analysera vattenlösliga salter på flera nivåer i en profil bör provet vara 
sammanhållet som en bit för att sedan delas upp i laboratoriet. Alternativt tas prover på 
olika nivåer ute på plats. Om det skall göras analys av vattenlösliga salter men inte på 
flera nivåer behöver inte provet vara sammanhållet som en bit. Provstorleken bör vara 
något gram eller mer men vid provtagning av målade ytor får man nöja sig med mindre 
prov. För röntgendiffraktion kan provet vara i pulverform, det går att analysera prover 
som utgör bråkdelar av gram men det är ofta en fördel att ha några gram prov. När det 
gäller att identifiera salter med röntgendiffraktion och svepelektronmikroskop går det att 
selektivt provta enbart saltkristaller men när det är halten salt i putsen som skall 
bestämmas måste provet vara en representativ del av putsen. 
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6  Analys av reparationsbruk 
 
Om man använder bruk där man inte har erfarenhet från tidigare eller bruk som tillverkas 
lokalt är det lämpligt att göra vissa förprov. I det senare fallet kan även metoderna i 
kapitel 7 tillämpas. Den viktigaste egenskapen är då brukets frostbeständighet (kapitel 
5.7). För att anpassa det till puts och murverk i underlaget kan det vara lämpligt att prova 
hållfasthetsegenskaper (kapitel 5.6). Det är viktigt att putsen har god vidhäftning till 
underlaget men om det skall kontrolleras genom provning måste putsen få tid att bli helt 
karbonatiserad. För bruk som skall användas där det finns risk för saltavsättning i bruket 
bör man prova beständighet mot saltvittring. Om det är möjligt ger provytor på det objekt 
man skall restaurera den säkraste informationen. 
 
När arbetet är utfört kan det uppstå diskussioner om det är rätt bindemedel som använts. 
Exempelvis har man använt cementbaserat bruk i stället för naturligt hydrauliskt bruk. 
Analys av detta beskrivs i kapitel 5.1. Ballastens kornstorleksfördelning har betydelse för 
flera egenskaper hos det hårdnade bruket och kan analyseras enligt beskrivning i 5.3. 
Diskussionen kan även röra bruksblandningen, om det är blandat i de föreskrivna 
proportionerna vilket kan analyseras enligt metoder i kapitel 5.5. 
 
Ombyggnation där användningen av en byggnad förändras och som innebär ny isolering, 
annan uppvärmning kan i vissa fall leda till förändring av fukttransport och därmed även 
salttransport. Analys av salter beskrivs i kapitel 5.9 men denna typ av problem kräver 
troligen även en byggnadsfysikalisk undersökning.  
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7  Analys av bindemedel och färskt bruk 
 
Som en del i ett återskapande av tekniska lösningar kan det vid större projekt tillverkas 
kalkbruk lokalt genom bränning och släckning i anslutning till byggprocessen. Detta 
kapitel presenterar ett program som syftar till att säkerställa kvaliteten på den kalk som 
produceras och vara ett instrument för kontroll av jämnhet i produktionen av bränd kalk 
samt att inom projektet bidra till förståelsen av processen. 
 
7.1  Karaktärisering av stenen 
 
En visuell bedömning och beskrivning görs i förundersökningen och utförs på de olika 
lager man kan identifiera i brottet. Syftet är främst att beskriva större strukturer i stenen. 
Beskrivningen skall om möjligt kunna användas för att identifiera vilket lager en sten 
kommer ifrån. Beskrivning bör vara sådan att den kan användas av en lekman. 
 
Bestämning av kalkstenens totalkemi syftar främst till att ge en uppfattning om vilken 
hydraulisk modul ett bindemedel tillverkat av denna kalk kan få och en indikation om 
härdningsförloppet för ett bruk. De viktigaste elementen är då kisel, aluminium, järn, 
kalcium och magnesium . Även element som kan ge färg till bindemedlet är av intresse 
såsom järn, koppar, krom och mangan. Analys av element som kan bilda salter, och då 
främst svavel, bör göras både på stenen och på det färdiga bindemedlet. Analys på stenen 
görs för att identifiera eventuella problematiska lager i stenbrottet. Syftet med analysen är 
att undvika saltskador i puts eller murverk. Eftersom stor del av svavel och andra element 
som kan ge salter avgår och eventuellt tillförs i bränning och släckning skall denna analys 
även göras på det färdiga bindemedlet som tillverkats enligt de metoder som sedan 
kommer att användas. 
 
Petrografisk analys kan göras genom mikroskopisk analys på tunnslipspreparat. Syftet är 
bestämma mineralogisk sammansättning och kalkstenens struktur såsom hur mineralen är 
fördelade, kornstorlek och porositet. Exempelvis ligger silikatmineralen homogent 
fördelade i stenen eller förekommer de som diskreta band eller klumpar. 
 
Vattenabsorptionen görs för att få ett enkelt mått på stenens porositet. Detta inverkar på 
stenens egenskaper i bränning och släckning. En mer porös sten är lättare att bränna och 
släcka. 
 
7.2  Provning av den brända kalken 
 
För den brända stenen är den viktigaste karaktäristiken reaktiviteten. Den påverkar 
släckningsförloppet och egenskaper hos det färdiga bindemedlet. Variationer i kalk-
stenens egenskaper och hur bränningen är genomförd påverkar detta. Analysen kan 
dessutom göras enkelt och är en lämplig ”fältundersökning”. En lämplig fältmetod är 
ASTM C5 där några knytnävsstora stenar läggs i en hink och täcks med vatten varefter 
man tar tiden fram till att reaktionen börjar. Denna analys kan visa om den brända kalken 
har egenskaper som motsvarar eller avviker från de förväntade. 
 
7.3  Provning av släckt kalk 
 
Det är viktigt att den släckta kalken inte innehåller osläckt kalk som kan ge expansion 
eller popouts i det färdiga bruket. Om detta är ett problem kan det provas genom att 
bruksmassan ånghärdas i 90 minuter. En kemisk analys av den släckta kalken ger halten 
syralösliga komponenter och visar hur hydrauliskt materialet är. Vattenlösliga salter kan 
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provas i en förprovningen och behöver inte provas ytterligare efter det. Här kan man 
tillämpa de gränsvärden som ges i EN 459-1.  
 
Provning av vattenkvarhållning visar det färska brukets förmåga att hålla kvar vatten när 
det är i kontakt med ett sugande underlag. God vattenkvarhållning ger bra arbetbarhet, 
egenskapen är dock viktigast för fogbruk. Vid provning av det färska bruket med flow 
table görs en brukskon på ett bord som får falla fritt cirka 1 cm ett antal gånger varefter 
man mäter hur mycket konen har spridit sig. Dessa två metoder ligger ett antal steg bort 
från bränning och släckning av kalken och kan vara mindre viktiga för bedömning av 
variation i tillverkningen. För dessa två metoder kräver viss laboratorieutrustning. 
 
Metodbeskrivningar 
ASTM C5-79 (Reaproved 1997) Standard specification for quicklime for structural 
purposes 
Boynton RS 1980 Chemistry and Technology of Lime and Limestone, John Wiley & 
Sons Inc 
EN 459-1 Byggkalk del 1 Definitioner, specifikationer och konformit kriteria 
SS-EN 459-2 Byggkalk del 2 Provningsmetoder 
EN 12670 Natural stone - Terminology 
EN 12407 natursten – Petrografisk undersökning 
SS-EN 1097-6 Ballast – Mekanisk och fysikaliska egenskaper – Del 6 Bestämning av 
korndensitet och vattenabsorption 
 
Det kan dessutom vara lämpligt att göra provningar på det färdiga bruket. Den egenskap 
som har störst betydelse i nordiskt klimat är brukets frostbeständighet, se även kapitel 6.
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7.4  Metodöversikt  
 
Tabell 7. Sammanställning av fält och laboratorieprovningsmetoder för förprovning och 
tillverkningskontroll vid kalktillverkning i samband med restaurationsarbete. De som 
betraktas som prioriterade anges i fet stil oprioriterade i kursiv stil. 
 
Material Analys Metod Kravvärde Syfte 
Kalksten Okulär 

beskrivning 
EN 12670  Ge en beskrivning 

av stenen som kan 
förstås av en 
lekman. 
Förprovning. 

Kalksten Totalkemi  Om CI >0,7 
diskussion  

Karaktärisering 
Förprovning 

Kalksten 
och 
släckt 
kalk 

Vattenlösliga 
salter 

Leybold och 
titrering 

Skall klara 
kraven för CL90 
i EN 459-1 (< 
2% SO3) 

Undvika skador 
av salter , 
förprovning 

Kalksten Petrografi EN 12407  Karaktärisering, 
förprovning 

Kalksten Vatten-
absorption 

SS-EN 1097-6 Inget Karaktärisering 
förprovning 

Bränd 
kalk 

Reaktivitet ASTM C5 Får ej ge kraftigt 
avvikande 
resultat mellan 
olika bränningar 

Karaktärisering 
och info för 
släckning, fältprov 

Bränd 
kalk 

Reaktivitet EN 459-2 Får ej ge kraftigt 
avvikande resultat 
mellan olika 
bränningar 

Karaktärisering och 
info för släckning, 
förprov och 
fältprov 

Släckt 
kalk 

Överkorn 0,2 
och 2 mm 

EN 459-2 Får ej ge 
popouts 

Får ej ge expan-
sion, fältprov 

Släckt 
kalk 

Volym-
stabilitet 

EN 459-2  Får ej ge expan-
sion, fältprov 

Släckt 
kalk 

Specifik yta Gasadsorption  Karaktärisering, 
förprov 

Släckt 
kalk 

Vatten-
kvarhållning 

EN 459-2  Arbetbarhet 

Släckt 
kalk 

Flow table EN 459.-2  Arbetbarhet 

Släckt 
kalk 

Syralösliga 
komponenter 

  Karakterisering 
av bindemedlet, 
förprov 

Släckt 
kalk 

Vattenlösliga 
salter 

Leybold och 
titrering 

Skall klara 
kraven för CL90 
i EN 459-1 (< 
2% SO3) 

Undvika skador 
av salter, förprov 
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8  Ordlista 
 
Arbetbarhet: Bruksmassans förmåga att under bearbetning bibehålla konsistens och 
homogenitet samt den lätthet som bruket kan bearbetas med. 
Avfärgning: Målning av den putsade ytan med kalkfärg. 
Ballast: Sandmaterialet i bruket. 
Bindemedel: Det material som binder samman bruket: det är vanligen cement, hydraulisk 
kalk, släckt kalk. 
Blandningsförhållande: Vikts- eller volymförhållandet av de olika fasta delmaterialen i 
bruksblandningen. 
Cement: Bindemedel med hydrauliska egenskaper. 
Delmaterial: Gemensam beteckning för samtliga i bruk ingående olika materialsorter. 
Dolomitisk kalksten: Bergart som huvudsakligen består av mineralen dolomit 
(MgCa(CO3)2) kalcit (CaCO3). 
Fogbruk: Bruk som används för att fylla ut den yttre delen av en existerande fog. 
Färskt bruk: Bruk som blandats med vatten men ännu ej hårdnat. 
Hydratation: Den reaktion där cementklinkermineral och liknande mineral reagerar med 
vatten och därigenom bidrar till styrketillväxt i bruket. 
Hydrauliska bindemedel: Dessa hårdnar genom reaktion med vatten. Exempelvis 
cement, och hydraulisk kalk. 
Hydraulisk kalk: Kalk som kan hårdna genom reaktion med vatten. 
Hydraulisk modul: Även cementindex eller mer allmänt hydraulisitet är ett mått på hur 
starkt hydrauliskt ett material är. 
Hårdnande: Den styrketillväxt som följer på det inledande tillstyvnandet. Detta sker 
genom karbonatisering för kalkbruk och hydratation för cementbaserade bruk. 
Kalkbruk: Bruk med ren kalk (kalciumhydroxid) som bindemedel. 
Kalkdeg: Se våtsläckt kalk. 
Kalkklumpar: Ljusa klumpar av kalk i äldre bruk. 
Kalkpasta: Även enbart pasta. Det hårdnade och omvandlade bindemedlet i det hårdnade 
bruket. 
Kalksten: Bergart som huvudsakligen består av mineralet kalcit (CaCO3 kalcium-
karbonat). 
Karbonatisering: Kalk (kalciumhydroxid Ca(OH)2) hårdnar genom att det tar upp 
koldioxid (CO2) från den omgivande luften och därigenom omvandlas till 
kalciumkarbonat (CaCO3). 
Konsistens: Bruksmassans rörlighet och förmåga till sammanhållning. 
Kornform: De enskilda ballastkornens form; exempelvis rundad, skarpkantig eller flisig. 
Luftkalk: Kalk som härdar genom reaktion med koldioxid i luften, karbonatisering. 
Luftporbildare: Medel som tillsätts i det färska bruket för att öka lufthalten i bruket. 
Luftporsystem: Luftporerna i det hårdnade bruket. 
Murbruk: Ett bruk som används för att få ett jämt underlag och fog till tegel eller 
murblock i ett murverk. 
Pasta: Se kalkpasta 
Portlandcement: Modernt cement med väl definierad sammansättning och tillverkat 
genom bränning vid temperatur över 1250oC. 
Putsbruk: Bruk för putsning. 
Pozzolan: Ett kiselhaltig material som ensamt inte reagerar med vatten men som reagerar 
med vatten i närvaro av kalciumhydroxid. Det kan exempelvis vara vulkanisk aska (trass, 
pozzolan, santorinjord), flygaska eller bränd alunskiffer. 
Släckning: Den process där vatten tillsätts den brända kalken (CaO) så att den övergår 
till släckt kalk (Ca(OH)2). 
Subhydraulisk kalk: Kalk som sammansättningsmässigt ligger mellan hydraulisk kalk 
och ren kalk. Finns ej i kommersiell nyproduktion. 
Tillsatsmaterial: Kan exempelvis vara tegel, bränd skiffer, hår eller växtfibrer. 
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Tillsatsmedel: En substans som tillsätts i liten mängd för att förändra bruksblandningens 
egenskaper: acceleratorer, plasticerare och luftporbildare. 
Torrsläckt kalk: Kalk som släckt med så mycket vatten att de i fullständigt utsläckt form 
är ett torrt eller nästan torrt pulver (puderkalk).  
Våtsläckt kalk: Kalk som släckts med cirka 40% överskott av vatten och bildar en 
plastisk deg, kalkdeg. 
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