
Hvorfor kalkmørtel? 
Funktionsmørtel 

baseret på 

luftkalk

Anders Nielsen
Sektionen for Bygningsmaterialer

Instituttet for Byggeri og Anlæg

DTU

Nordisk Forum for Bygningskalk

Årsmøde – Helsingør – 10 oktober 2014



• Certificeringsproceduren

• Fugtmekanikken

• Luftkalkmørtlens fremtid



 

  

  

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN 

Fire artikler om luftkalkmørtlers egenskaber 

 

Om bindemidlerne og om luftkalkmørtlens  

arbejdsmæssige fordele og tekniske egenskaber  

 

 

Om styrkemåling og styrkens tidsudvikling  

 

 

Om beregning af bæreevnen i et parcelhus  

muret i kalkmørtel  

 

 

Om luftkalkmaterialernes gode holdbarhed  

 

 

 

 

1

2 

3 

4 

1, 2 og 4 er skrevet af Anders Nielsen 
 

3 er skrevet af Lars Zenke Hansen 

Kgs. Lyngby, november 2013  
 

 

Artikel 1, 2 og 3 er tidligere publiceret i 

tidsskriftet TEGL 2013 nr. 1, 2 og 3 
  



Lidija&Dmitruk&

Line&Mathiassen&

1&



EUROCODE
Prismeforsøg – (DS/EN 1015-11)

 3-stensprøvning – (DS/EN 1052-3)

Vægfeltforsøg – (DS/EN 1052-1)

Nøddeknækkerforsøg – (DS/EN 1052-5)

Ekstra forsøg udenfor EUROCODE

Vridningsforsøg (Klavs Feilberg Hansen, SBi)
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Styrkeprøvning af cement

Cement styrkeprøves på mørtelprismer 

støbt i 4 ∙ 4 ∙ 16 cm tætte stålforme. 

Først bøjetrækprøves

dernæst trykprøves 

de to halve 

prismestykker.



46 

 

5.4 Prismeforsøg 
Forsøget er udført på DTU  

Ifølge [DS/EN 1015-11] behøves der kun ni prøvelegemer til testning, men der er lavet 18 

prøvelegemer til dette forsøg, for at sikre tilstrækkelig prøveemner til kalibrering af maskinen. 

5.4.1 Formål 

Formålet med prismeforsøget er at bestemme mørtlens bøjningsstyrke og dens trykstyrke, hvilket er 

den styrke mørtlen kan klassificeres efter. 

5.4.2 Fremstilling 

Prismeformen skilles ad, og der anbringes seks stykker filterpapir og to stykker hvid bomuldsgaze i 

formens bund, som vist på billedet til venstre i Figur 26, og derefter samles prismeformen igen. Det 

er vigtigt, at bomuldsgazen ligger ind mod mørtelprøven for at undgå papirfnuller på prismerne. 

Mørtel tages op og fyldes i formen i to omgange af lige tykke lag, hvor hvert lag bliver stampet 25 

gange med en støder. Derefter fjernes det overskydende mørtel med en afstryger, så 

mørteloverfladen bliver i niveau med formens overkant. Dernæst placeres to stykker hvid 

bomuldsgaze, herefter seks stykker filterpapir og til sidst en glasplade ovenpå. Det hele belastes så 

med en masse på 5 kg. Filterpapirerne skal efterligne det sug, som en mursten vil have på mørtlen. 

Efter tre timer fjernes filterpapiret samt bomuldsgazen fra prismeformene, og de sættes ind i en 

plastikpose i fem døgn for at kunne opnå en RF på 95 %. Efter de fem døgn tages prismeformene ud 

af plastikposerne, og prismerne tages ud af formen. Dernæst placeres de i en ny plastikpose i to 

døgn for igen at opnå en RF på 95 %. Efter de to døgn tages de ud af poserne og transporteres 

forsigtigt ind i klimakammeret, som har en RF på 65 % og en temperatur på ca. 23 °C, hvor de 

bliver placeret på en rist med trekantede ribber og her opbevares prøverne de resterende 21 døgn. 

Hele processen med fremstillingen af prøvelegemer til prismeforsøg er vist i Figur 26 og Figur 27. 

 
Figur 26: Fremstilling af prøvelegemer til prismeforsøg.  

Styrkeprøvning af luftkalkmørtel

Vand afsuges med gaze og trækpapir
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Figur 27: Fremstilling af prøvelegemer til prismeforsøg. 

5.4.3 Forsøgsopstilling og fremgangsmåde 

Til dette forsøg er maskinen Instron 6022 5500R universal prøvemaskine benyttet. Den samme 

maskine er benyttet både til bøjningstrækstyrke og til trykstyrken, hvor den er blevet modificeret til 

de forskellige forsøg. Opstillingen af de to forskellige forsøg vil blive beskrevet nedenfor. 

 



Mørtelprismeforsøg

Bøjningstrækstyrke

0,40 MPa

Trykstyrke

0,60 MPa
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Figur 33: Færdige vægfelter til trykprøvning 

5.6.3 Forsøgsopstilling og fremgangsmåde 

Dette forsøg er, som tidligere skrevet, udført på TI. Der benyttes en standard trykmaskine til 

forsøgene. Trykmaskinen består af to parallelle trykplader, hvor bundpladen i maskinen kan hæves 

ved hjælp af olietryk. Det benyttede tryk aflæses på måleren, som kan anes yderst til venstre i Figur 

34. Trykket er angivet i ton. Maskinen var kalibreret til at vise op til 50 ton. 

 
Figur 34: Forsøgsopstilling til trykprøvning af vægfelter 

Til forsøget skal der bruges to bløde masonitplader, der skal have de samme dimensioner som 

toppen og bunden af vægfeltet. Masonitpladerne sørger for, at der ikke kommer for store 

spændinger mellem trykpladen og vægfeltet. Vægfeltet placeres nu i prøvemaskinen, som vist på 

det midterste billede i Figur 34. Herefter starter oplastningen, og hastigheden justeres undervejs, da 

der ønskes brud efter 15-30 min. Der er på forhånd lavet et estimat over hvor meget dette vægfelt 

kan holde til.  

Det er antaget, at en Type B sten muret med en svag mørtel som denne kan klare et tryk på omkring 

5MPa, hvilket er omregnet til ca. 25 ton. Det er derfor den hastighed, der sigtes imod i det første 

forsøg, for at bestemme en hastighed for de resterende prøver. Efter 15 min. kan det tydeligt ses, at 

hastigheden skal øges, da bruddet først vil indtræde senere. Bruddet sker efter ca. 30 min for det 

Vægfeltforsøg

Beregnet

mørteltrykstyrke

1,3 MPa





Fugtmekanikken

Luftkalkmørtels gode 

holdbarhed skyldes, at 

materialet optræder som 

”fugtdiode”
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The thin sections of the mortar plates were also used to investigate the presence of the lime membrane 

that the thesis set out to investigate in figures 9-6 to 9-1 the presence of the lime membrane has been 

ringed by a red line.  

  
Figure 9-6 6.6% mortar plate thin section using normal light on the left picture and fluorescent light on the right 

  
Figure 9-7 9% mortar plate thin section using normal light on the left picture and fluorescent light on the right 

  
Figure 9-8 13.5% mortar plate thin section using normal light on the left picture and fluorescent light on the right 

6,6%
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Figure 9-9 KC 50/50/700 mortar plate thin section using normal light on the left picture and fluorescent light on the 
right 

All the mortar plate thin sections show the presence having a lime membrane, most easily seen on the thin 

sections when using fluorescent light, which reveal a much lighter edge than the remainder of the mortar. 

The lime membrane in question is less the 10 µm thick 

 

  
Figure 9-10 25% mortar thin section using normal light on the left picture and fluorescent light on the right 

  
Figure 9-11 reparation mortar from Kirke Værløse church using normal light on the left picture and fluorescent light 
on the right, the last of a red ring on the repair mortar is due to the fact that no lime membrane was clearly visible. 

Figure 9-10 shows a clear lime membrane easily visible even without the use of fluorescent lighting, this 

might in part be due to the very high content of lime in the mortar but could also be due to the fact that 

KC50/50/700

Foto: Martin Jensen 2014



Dannelse af kalkhinde

Kl. 10.37 Kl. 12.38



Tyndslib af 25 % luftkalkmørtel

Foto: Torben Seir



Overflade med tæt lag CaCO3



Vand



Fugtdiodevirkningen:

•Den finporede kalkhinde forsinker 

kapillarsugning udefra,

•men er åben for vanddampdiffusion indefra.



Foto: Martin Jensen



Målinger: Martin Jensen 2014
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Kirke Værløse kirke, 2012
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