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Kiimaet og utførelsen vil i større eller mindre
grad påvirke varmegjennomgangen i vegger av alle
slags materialer, det være seg tre, tegl, betong eller
lettbetong. Hvilke klimafaktorer som er av størst
i m y t e l s e vil være bestemt av veggmaterialets a r t
og av vegglronstrultsjonens utforelse.
Begrepet lettbetong omfatter en rekke materialer
av forskjellige grunnmaterialer og forskjellige framstillingsmetoder. De typer lettbetong som omhandles her er først og fremst gassbetong, dessuten til
en viss grad lettaggregatbetong. Før en gir seg til
å diskutere innflytelsen av klimaet og utførelsen
på varmegjennomgangen i vegger av disse materialene, kan det være hensiktsmessig å se litt nærmere på hvordan varmeutbredelsen arter seg i slike
materialer og hvilke faktorer denne påvirkes av.
Gassbetong er en lettbetong i hvilken porene er
framkommet ved anvendelse av poredannende stoffer. Blant annet er brukt aluminiumspulver. Den
framstilles normalt i romvekter f r a 300-800 kg/m7.
Porestarrelsen varierer f r a porer av mikroskopisk
stsrrelse opptil e t par millimeter. Det e r disse porene
som reduserer varmeledningen i materialet og særlig de aller minste porene er svært virksomme
så lenge materialet e r helt tørt, dvs. porene er
fylt med luft. Materialets ekvivalente varmeled~ n g ~ t aer
l l i sterk grad avhengig av dets volumvekt, men dessuten av dets struktur, dvs. av porestørrelse og porefordeling. Det ekvivalente varmeledningstallet for materialet avhenger dessuten av
varmeledningstallet for den faste substans. For
gassbetong av et bestemt fabrikat kan etter noen
svenske målinger (Statens Provningsanstalt) det
ekvivalente varmeledningstall for materialet i tarr
tilstand uttrykkes ved folgende formel Xe = 0,166 7
0,018 Kcal/mh "C. Malingene er utført på 7
materialer av romvekt i området 160-750 kglm3
og formelen oppgis å gjelde med ganske god tilnærmelse [ l
De ekvivalente varmeledningstall for dette materialet i avhengighet av romvekten er vist i fig. 1.
For en lettbetong av annen strukturell karakter
vil romvektsavhengigheten kunne være annerledes.
Varmeledningstallene for en gassbetong av bestemt
romvekt kan derfor ikke direkte anvendes for den

tilsvarende romvelrt av f. eks. en lettaggregatbetong.
Som alle porase materialer vil også lettbetongmaterialene t a opp fuktighet f r a luften ved sorpsjon
og kapillærkondensasjon. Dette forhold illustreres
ved fuktisotemene eller fulrtlikevelstskurvene. I
fig. 2 er vist likevektsfuktigheten for en del typer
lettbetong. Langs abscisse-altsen er angitt den omgivende lufts relative fuktighet og langs ordinataksen materialets fuktinnhold i volum-%. Likevelstsfukten er bestemt for sorpsjonsfasen, fuktefasen.
Verdiene for desorpsjonsfasen, tørkefasen, vil ligge
noe hoyere avhengig av poreform etc. Det framgår
av figuren at materialer av forskjellig a r t har forskjellige fuktisotermer. Mest iøynefallende er a t det
absolutte fuktinnhold, altså regnet i vol-% øker
med økende romvekt. Dette må forklares ved a t e t
tyngre materiale har et starre antall små porer
og kapillærer og tilsvarende en større total poreveggflate. Uttrykt i vekt-% vil forskjellen i ful&innhold bli mindre. Sorpsjons- og desorpsjonskurvene illustrerer vedkommende materiales strukturelle oppbygging, dvs. de gir uttrykk for hvordan
det totale porevolum e r fordelt p5 de forskjellige
porestarrelser og kapillærdiametre [2].
Da porestrukturen e r avgjørende for størrelsen
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tallet eller som det mer vanlig betegnes diffusjonstallet, e r heyt både for gassbetong og lettaggregatbetong. For gassbetong av romvekt 500 ltg/m3 e r
diffusjonstallet innenfor det hygroskopiske området
eller nærmere bestemt ved et f u k t i i o l d tilsvarende likevektsfuktigheten ved ca 50 % RF av
g
eller omtrent ? f
størrelsesorden 2,O
m-h mmHg1cm
av luftens diffusjonstall.
Undersøkelser har vist at innenfor det hygroskopiske området foregår den vesentlige del av
fukttransporten ved ren diffusjon og overflatekryping, da kapillærsugningen er meget liten [3,4].
Samme undersøkelser viser a t kapiilærsugningen i
disse materialene opptrer i noen nevneverdig grad
først ved nokså høye fuktinnhold. I fig. 9 er vist
kapillærsugningsltoeffisientens avhengighet av materialfukten angitt i vol-%. Kurvene er bestemt
ved vanlig oppsugningsforsøk. Det fremgår av figuren a t kapillærsugningen i gassbetongmaterialer
Fig. 2. Eksempler pr2 fsktisoteniier i sorpsjoiisfnsen far
med fuktinnhold innenfor det hygroskopiske områforskjellige lettbetoiagrnaterialer. A, B, C, D, E gnssOetoiig nu roli~cekter760. 785, 600, 500 og 400 kg/m3. det er meget liten.
F csllebeto~ig350 kg/m3...
I fig. 4 er vist initialoppsugningen for et par
typer gassbetong. Det fremgår av figuren a t initialK,,
oppsugningskurvene e r svært forskjellig for de to
materialene. I fig. 5 er vist oppsugningen for de
samme materialene i de 24 første timene. Figuren
viser a t selv om initialoppsugningen e r forskjellig
kan forholdet jevne seg u t etter hvert.
Som tidligere nevnt endrer varmeledningstallene
for letthetong seg sterkt med økende fuktighet.
I fig. 6 e r gjengitt en del målinger av varmeledningstall for lettbetongmaterialer i avhengighet av
fuktighetsinnholdet. Kurvene e r basert på målinger
utført av civ.ing. Jesperseu ved Teknologislt Institut
i København og av civ.ing. Per Jonell ved CTH,
Gøteborg [5,6]. Det fremgår av figuren a t varmeledningen øker meget sterkt med økende fuktinnhold opptil 3-4
vol-% fukt, hvoretter kurvene
bøyer litt av og forlaper deretter noenlunde rettFig. 3. Elcsempier p& dpzIlars~~gr~ntgskoeffisieiitei~s
a u linjet for en ytterligere økning a v fuktinnholdet.
Iteitgighet av maaterialfr~ktigliete,i. (Etter mdiiiiger av
Den sterkeste stigningen har altså kurvene innenPer J 0 %e l l [ 3 ] , Rioie H a?t s o Ir 141 m. f l . p i forskjelfor
det fuktområdet som tilsvarer det hygroskoplige typer gnssbetoiignaaterialer.)
iske. ,Den sterke økning kan forklares u t fra a t de
av likevelrtsfulttinnholdet vil den også innvirke på minste kapillærer blir fylte og a t det oppstår en
materialets varmeledningsevne i fuktig tilstand. kombinert fordampnings- og kondensasjonsprosess
Sett i forhold til et uttørket materiale vil et fuktig inne i porene. Denne prosessen øker varmetransmateriale h a en høyere varmeledningsevne. Dette porten inne i porene meget sterkt og desto sterkere
kommer dels av a t poreluften erstattes med vann jo høyere materialets middeltemperatur er. E n pore
som leder vannen bedre, dels a v at det vil skje av størrelse under 0,l mm vil i e t t& materiale
en omplasering av fuktigheten på grunn av diffu- ha et varmeledningstall omtrent som for stillesjon og kapillærsuging som vil kunne forårsake en stående luft altsi ca 0.02 Kcallmh "C. I et fuktig
transport av varme i bunden form. For å f å rede på materiale vil de samme porene på grnnn av en
dette forhold må også materialenes diffusjons- og kombinert diffusjonsprosess ha varmeledningstall
ganger så høye i tempområdet
kapillærsugingsegenskaper kjennes. Fuktlednings- som er 2-6

Fig. 4. I,~iitinloppsrig,iiiigskrirusr for t o t y p e r gnssbeto;ig A og B. Lniigs ordiiintciksmi e r aitgitt deig v<i4i*r~ n c ~ i g d sont
e
er oppsiigd
gjeiiiioiii. er1 ~tbelcnadletflate
nu storrelse L5 X 25 cnc.

Tid i minutter

Fig. 5. Oppsicgitirlgsk~trver
for t o typer yrrssbetong A
og B. Snnaliee ?itaterinler
som i f i g . 4.

0-30 "C og ca 30 ganger s å høyt ved temp. 70 "C.
.Dette forklarer i h0y grad den sterke innflytelsen
fuktigheten har p5 varmeledningstallet for lettbetongmaterialene [7,8].
I det foregaende er gjort en del betraktninger
vedrorende fulrt- og varmetransport i lettbetongmaterialene, og en skal i det fslgende se hvilke
konsekvenser det har for vegger i praksis.
Uansett utførelsen av veggene vil veggmaterialene
alltid ha e t visst innhold av fuktighet, nemlig det
som er hygroskopisk bundet i materialene. Dette
fuktighetsinnhold avhenger bl. a. av lufffuktigheten
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Fig. 6. Elcsenapler pii ekvivoleiite utirnielediii~rgstallfor
gassbetoiig a v forskjellig ronivekter og ftrlctighetsililiIiold. ( E t t e r 7iiciZiiiger nu H. B. J e s p e r s e?t [5] og
Per J o.ii e Z 1 [ G ] . Xaterin7e A Gnssbetorig 740 k g p .
B 6.5n - T: 500 - D ,5110 - E 445 og ntnterin2e F Gassbetcntg 400 kglnt3.

på de to sider av veggene og øker vanlig med
økende relativ fuktighet, jfr. fulctisotermene. Dette
fuktinnholdet e r det dessverre ikke store mulighetene for å kunne redusere ved et gitt materiale.
Det eneste er å holde så lav relativ fuktighet på
veggens innerside som mulig. E n annen fordel med
lavest mulig romfuktighet er a t dampdiffusjonen
inn i veggen derved avtar. Vanndampens partialtrykk ved indre veggflate vil av den grunn nedsettes og det er mindre fare for kondensasjon inne
i selve veggen. Kondensasjonsforholdene ved vegger
av slike materialer e r f o r m i g uoveniktlige og til
dels lite undersøkt.
Det må altså alltid regnes med en viss veggfuktighet og elcsempelvis kan nevnes at de svenske
byggeforskriftene angir a t for lettbetonmegger skal
h antas u t f r a et fuktinnhold lik 6 vekt-%. Etter
undersøkelser som er foretatt i Sverige synes det
som om dette er et rimelig fuktnivå å regne med
som middelverdi. Det finnes vegger som har et lavere fuktinnhold enn 6 %, men også vegger som e r
vesentlig fulrtigere. Foruten av den hygroskopiske
fuktigheten og utkondensert vanndamp i veggene
vil veggfuktigbeten f a t og fremst være avhengig
av om veggens ytterflate holder tett mot inntrengning av slagregn og ikke suger opp fuktighet fra
vannfilmen som dannes på veggene under regnvær.
IDen sikreste måte å oppnå.dette på e r uten tvil å
forsyne veggene med en utvendig kledning, hvilket
imidiertid ikke er så ahninnelig anvendt. Det vanlige
er å hruke en eller annen form for puss med elier
uten tilleggsbehandling. For et materiale som lettbetong med dets lave diisjonsmotstand stilles
relativt strenge krav til utvendig behandling idet
overflatesjiktet må være vanntett, men samtidig
ikke for difusjonstett slik a t fukt som kommer
innenfra ikke samles opp bak det utvendige overflatesjiktet.
Under oppføringen av lettbetongvegger tilføres
veggmaterialene gjerne en hel del fuktighet både
under muring og spesielt ved pussarbeidene. Undersekelser ufført i Sverige og Norge viser a t gassbetongveggene tørker vesentlig sterkere ut om
sommeren enn om vinteren. Vegger av lettaggregatbetong derimot kan tmke godt u t også i den kalde
årstiden.
Dette medfører a t vegger av gassbetong som er
oppført om hesten ikke vil tørke nevneverdig første
vinteren, da det stort sett bare skjer en forskyvning av fuktigheten i denne ferste perioden. Isolasjonsevnen kan derfor være betraktelig redusert
første vinteren, alt avhengig av hvilken fuktighet
byggematerialene hadde før de ble satt opp i veggen og hvilke fuktmengder som ble tilført under
mur- og pussarbeidene. Av undersøkelser som er

gjort viser det seg a t selv for vegger med boy
byggfuktighet vil mesteparten av denne forsvinne
allerede første sommeren mens resten forsvinner i
de følgende et eller t o år, og veggens isolasjonsevne vil i denne tiden stadig forbedres. Vegger
med utvendig luftet kledning er i denne henseende
tilsynelatende Ucke ugunstigere stillet enn vegger
uten kledning.
De klimafaktorer som i vesentlig grad kan være
avgjørende for lettbetongveggers isolasjonsevne er
kombinasjonen vind og regn eller kort .og godt
slagregn. I årene 1952 til -56 ufferte nåværende
docent Gosta Brown ved KTH i Stockholm varmestrmsmålinger og til dels fuktighetsmålinger på
henimot 200 vegger hvorav ca 65 vegger av betong
med utvendig lettbetong og 40 vegger av lettbetongblokker [l].
Når det gjelder lclimaets innflytelse kunne det
ikke konstateres noen, som Brown uttrykker det.
asignifikativ ederstreckseffekts. Det er likevel av
interesse å se litt på en del av de undersekelser
som han har utført. Ved målinger utført i Stockholmstraktene har han funnet gjennomsnittlig 5,O
vekt-% fukt i lettbetongisolasjonen på utvendig
isolerte betongvegger og 5,4 % i vegger av lettbetongblokker. I begge tilfelle var 26 vegger
undersøkt.
For veggene av lettbetongblokker finner han a t
middelverdien av varmemotstandene for disse e r
knapt 5 % høyere enn de som teoretisk beregnes
(altså med 6 % veggfukt). For betongvegger med
utvendig lettbetongisolasjon i Stockholmstrakteu,
ble det funnet en ubetydelig avvikelse mellom det
målte og beregnede varmegjennomgangstall. For
lignende vegger i Luleå og Gøteborg var derimot
middelverdien av den prosentuelle forskjellen mellom målte og beregnede verdier henholdsvis - 7 %
og - 11%, altså lavere mAlte varmemotstander
en beregnet. Ved målingene i Luleå og Gøteborg
ble også fuktinnholdet i lettbetongisolasjonen undersøkt og spredningen var meget s t m e enn ved
målingene i Stoclcholm og spesielt i Gøteborg var
visse vegger i hus med utsatt beliggenhet svært
fuktige. På en vegg hvor den målte varmemotstand
bare var ca 50 % av den beregnede viste fuktpmvene 32,5 % ved innervegg og 34 76 ved yttervegg.
Hva angår utendørsklimaets innflytelse på varmegjennomgangen i vegger. så må en regne med a t
vegger og veggpartier som e r utsatt for meget slagregn, kan bli kraftig gjennomfuktet og a t deres
varmeisoleringsevne derfor reduseres betraktelig.
E n skal imidlertid i denne forbindelse ikke unnlate
& understreke a t dette i høyeste grad er avhengig
av tettheten av det ytre veggsjikt. Det kan selvsagt også dikuteres i hvilken grad de svenske under-

Ekvivalente varmeledningstall for vegger av 50 x 25 X 25 cm bloklrer murt med fylte fuger. Tauene er beregnet ut Ga
blokkmaterialets og fugematerialets varmeledningstaii l.Bog .lr for fugetyklrebene 4, 8 og 12 mm. I parentes er
angitt veggens varmegjennomgangstall k under antagelse av at summen av overgangsmotstandeneer 0.2 m' h 'C/kcal.
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sekelser kan sies i gjennomsnitt å gjelde for norske
forhold. Praktisk talt samtlige vegger som de
svenske målingene innbefatter, var forsynt med en
puss av tradisjonell type, tykkelse 1,5 cm. Når det
gjelder lettbetongvegger med denne pusstype, er
det vel liten grunn til å anta a t det skulle være
noen nevneverdig forskjell mellom svenske og
norske vegger.
Ved Norges byggforskningsinstitutts laboratorium i Trondheim e r det i de siste 4 årene foretatt
en underselelse av varmegjennomgangen i forskjellige typer av lettbetongvegger. Disse underswkelser
e r u f f ~ r på
t vegger av stwrrelse 1,5m X 3 m i et
spesielt vegglaboratorium. Romtemperatur og fuktighet har vært 20-22 "C og 4&50 % RF. Veggene har på yttersiden vært utsatt for det naturlige
klima. Veggene er utvendig beskyttet a v tynnpuss,
tradisjonell puss eller også forsynt med en ytre
kledning. Fuktigheten i disse veggene har de to
siste årene vært f r a 1 til 3 vol-% og varmegjennomgangstallene tilsvarende svært gunstige. En
innvending er det her svært lett å komme med,
nemlig a t laboratorieforswk ikke er det samme som
forsøk i praksis. Dette kan ha sin riktighet, idet
slike vegger gjerne blir omhyggeligere uffert enn
i praksis. selv om de e r oppfert av profesjonelle
murere. E n annen timg er a t veggens sterrelse også
kan tilsi a t den ikke blir utsatt for de samme påkjenninger som i praksis. Dette e r derfor ting en
må være klar over ved bedammelsen av forswksresultatene.
Det ville være av stor interesse å f å utfwrt en

undersøkelse av fuktinnholdet i lettbetongvegger i
praksis også her i landet, hvilket ikke e r gjort forelwpig. Tynnpussen ville antageligvis her komme inn
som en meget interessant faktor.
Når det gjelder uffwrelsens innflytelse på varmegjennomgangen i lettbetongvegger, er det spesielt
to faktorer som må trekkes fram. Den ene er som
allerede nevnt den utvendige behandling. Den andre
e r ufferelsen av fugene.
Alt etter utferelsen vil fugene i høy grad kunne
influere på varmegjennomgangen i veggen da
varmeledningstallet for fugematerialet stort sett er
ca 10 ganger så hwyt som varmeledningstallet for
selve veggmaterialet. I tab. I er vist innflytelsen
av fugene for en vegg av lettbetongblokk, altså a v
dimensjon 50 X 25 X 25 cm. I tabellen er angitt de
ekvivalente varmeledningstall for materialet satt
opp i vegg under anvendelse av fylte fuger av tykkelse 4-12 mm og fugematerialer hvis varmeledriingstall ligger i området 0,8-1,2 kcal/m h "C.
Tallene i parentes angir varmegjennomgangstallene
for veggen. SBvel varmeledningstallene som varmegjennomgangstallene er beregnet u t f r a teoretiske
betraktninger om temperaturfordelingen omkring
fugene. E n kan i hovedsaken betrakte varmegjennomgangen i en vegg med fuger på t o forskjellige
måter. E n måte å betrakte forholdene på e r å anta
a t det ikke skjer noen varmeutveksling mellom
fugemateriale og blokkmateriale. Dette gir for lavt
varmegjennomgangstall. Den andre måten e r å betrakte de to materialer som en legering. Dette gir
for heyt varmegjennomgangstall 191. Dette kan

Fig. 7.T7armestromnsfordeTi>igved e i vegg a v lettbetorigblokker jrriiqiet ved miilinger med eii temzoelektrisk
vnrniestron~sniiller1n~g.smi vertiknl og horiso?itaZ Zinje.
De nldlte vnrntestronlnzeiie Qp e r dividert med varme( E t t e r ?ndlillger
stronin~erzQ., i liiljeties skjceritzgsp~t?~kt.
nv doce~itGostn B r o 7u 91 [ I ] . )

uttrykkes p& en annen måte. Metode 1forutsetter
sprangvis forandring a v overflatetemperaturen ved
overgang fra blokk til fuge. Metode 2 forutsetter
samme overflatetemperatur ved fuge som ved blokk,
Vi vet at ingen a v delene e r riktig, men a t forholdene ligger et sted mellom de to yttergrensene.
Verdiene som e r gitt i tabellen e r regnet som middel
av tallene beregnet etter de to metodene.
Det fremgår a v tabellen a t fugene har en meget

sterk innflytelse p&varmegjennomgangen. I fig. 7 og
tab. II e r vist varmestrsmsfordelingen over en vegg
av lettbetongblokk med fugetykkelse 10-12 mm.
Målingene e r utført av docent Gosta Brown på en
vegg med fylte fuger. Dessverre finnes det ingen
oppgave over blokkmaterialets og fugematerialets
varmeledningstall. Varmestrommen e r i de enkelte
punkter uttrykt i forhold til varmestrømmen midt
på blokken, hvilken er nærmest verdien av den
v a r m e s t r m som ville g å gjennom en vegg uten
fuger. Hvor liggefuge og støtfuge møtes, er varmestrammen hele 86 % hhoyere enn midt på blokken,
mens vamestrømmen midt på en ststfuge og liggefuge e r ca 45 % høyere. I virkeligheten e r varmestrømmen enda ujevnere fordelt, da det ved hjelp
av den målemetode som er brukt, ikke lar seg gjøre
bestemme varmestrømmen i e t punkt, men som
middelverdi over en mindre flate. For veggen i tab.
II er varmestrommen for veggen med fuger 27 %
høyere enn for en fugefri vegg av tilsvarende materiale.
1 laboratoriet i Trondheim e r det utført noen
undersøkelser- Ved malinger i vegglaboratoriet på vegger av lettbetongblokk J. ~=500 kg/m3
ble funnet a t varmegjennomgangen for vegger med
8 mm fylte fuger var ca 18 % høyere enn for tilsvarende vegger med samme fugetykkelse, men med
t o mortelstrenger. Avstanden mellom mørtelstrengene var ca 10 cm.
Tilsvarende vegg uten fugeinnvirkning skulle beregningsmessig h a e t varmegjennomgangstall som
l& ca 10 % lavere enn for veggen murt med to
mørtelstrenger.
I fig. 8 er vist temperaturfordelingen på begge
sider av og inne i slike vegger. De angitte tempe-

Tabell I I .

Vflr?~~estron~fordeZi~~g
ved en v e g g a v lettbetoligblokker. Vannestronz7ileri i de etilcezte prozkter migitt i forhold til vurntestront~i~etis
storrelse nlidt p& blokke?^.
(Etter milliliger a v doce~itGostn B r o ?oit [ I ] . )
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raturer er funnet på grunnlag av målinger. Det
fremgår av tabellen a t temperaturfallet gjennom
luftrommet er vesentlig høyere enn om luftrommet
var fylt med mortel. Den anvendte fugemortel var
en kalkcementmørtel, og fugetykkelsen var 8 mm.
Ved disse veggene var varmegjennomgangen i veggene med fylte fuger 12-14 % høyere enn for veggene med. to mortelstrenger. Blokkmatenalet hadde
en romvekt av 500 kg/m" og fuktinnholdet var i
middel henholdsvis 9,4 og 9,2 vekt-% for de to veggene. Varmegjennomgangstallet for de to veggene
ble bestemt til lienholdsvis 0,52 og 0,58 Iccal/m"
h "C. For en vegg uten fuger men med samme
fuktinnhold kan varmegjennomgangstallet beregnes
til omtrent 0.49.
Utviklingen i den senere tid har gått mer og mer
i retning av å bruke nærmest fugefri vegger når
det gjelder gassbetongmaterialene. Dette oppnåes
som kjent ved a t det for det forste brukes større
enheter når det gjelder materialene, idet blokkene
erstattes med større elementer. For det annet blir
mørtelfugene erstattet med limte fuger. Dette stiller
selvsagt strenge krav til nøyaktighet i fremstillingen av elementene, men det lar seg imidlertid gjøre
med et materiale som er så lett å bearbeide som

gassbetong, og for bygningskonstruksjoner av dette
materiale er de tradisjonelle mørtelfugene på stadig
vikende front. Det gjenstår imidlertid tilsynelatende
å finne en sikker utvendig behandling av disse
veggene. Men det arbeides iherdig akkurat på dette
området, og hvem vet om ikke det problemet også
løses snart.
Litlerotlir.
[Il GUsli Brown: Ytterx.iig%nm rameisolcrin6sIiirmjign. Stat e ~ ?"%mnd lar b>-ggnndslorskning. Handlingnr nr. 30.
l21 O. H.Ererett og F. S. Stonc: Tlie struetiiw and properties
of parous materials. Buttai'worth's Sclcntific Pubiicntions.
Londoii 1958.

131 Per Jonell. Vurnl Knrnmustafnoglu 0 6 Rslejs. Topfers:
Determinntion of tlie coeffielent of capillar). nbsorbtioii
for ste.--eiired
liglit-n-eiglit concrete. Diaicusjonsinnlegz.
Rilenisymposium oni lettbetong. Gotebarg 1960.
141 Rune Hanson: Moishrre In light-weight conerete mors.
Diskusjonsinnlegg. Rilemsymposium om lettbetong. Goteborg 1D60.
[Sl H. B. Jespemen: m t l g e materialem rnmelcdningstill.
Tidsskriftet <Varme= nr. 3. ICobenlinvn 195%
r61 Fcr Jonell: Determining cocfflcicnt of tliermnl conductivity of liglit-iveigiit concrete linring diflerent dogrees of
maisturc canterit. Diskusionsiniilegg. Rilcmsymposium om
lettbetong. Gntcbarg 1QGO.
['i] O. Krisclier B H. Rohnnlter: Die Wlinne und FeuclitigIceitsberegun6 in porigen Stoffen. VDI Farscliun6shcft
402. 11110.
I81 0. Kirrchcr B H. Krilli: Troeknungstechnik. Bd. 1. Springer-Verlng. 1956.

[gl Poul Beelier: Vametnbet mennem plnne t r a r d e l t c riegge.
Sartrylik av Vnrme nr. 3. 1950.

Sertrykk n 7 DYUUnr. i 1901. Sartrykk nr. l i R 6 .

AAS & WAIILS BOKTRYKKERI. OSLO

