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KUBBGOLV I INDUSTRILOKALER

Aa civilingenjör Chr'í,ster Bring

Vid besöþ þå ett antal större ind,ustrier och savntal med byggnailscheferna där har jag
funnit, a,tt man i øiss utstrtickning använder hubbgolu, framför allt inom tnng ind,u,stri.
Vissø frågor i sømband med, dessa golu synes entellertid, aara otillräcþIigt Þlarlagd,a, uil-
Ììet hittiLls aaseud,rt begränsøt ønaönd,n'ingen. På. många lcåIl l¡ehärsþar man inte d,e sþe-
ciellø þroblern, som ku,bbgolaens egensÞaþer Þan ge uþþhoa till. I de flesta faLI torde ntøn
docÞ genonr wtbyte øu erlarenheter kunna uþþnå, gorltagbara resultat. Då, såaitt jag lztin-
ner tiLI hittills ingenting hør þublicerats þd, saenshø om Þubbgola ltar jag ansett d,et önsl¿-

aärt att få. frågøn offcntligt disþuterad,. Denna u,þþsats blgger, föru,tom þå, oaanntiwnda
samtal oclt, studiebesöþ h,u,audsøkligen þå, stud,ier øzt utländsþ litteratur. I flerø d,etalj-
jrå,gor aore d,et ijnsÞaärt med, bestämda reþom,ynendationer. Sådana þan ent,ellertid knaþ-

îa,st ges så länge und,eilaget mest består aa rnot aørandra stridand,e å,sikter. Erþerimen-
tellø u,ndersökningar saþnas til\s aidøre ndstøn helt. Tre teþniþer med, egen þraÞtish er-

farenhet au Þubbgolz,, tz'å byggnadschefer ock en entreþrenör, har red,an nr.r, bid,ragit med
tiishwssionsinlägg. Nyø inlägg och synþunkter tøs tacÞsamt emot und,er atlress Statens
N ämnd, | ör B yg gnad,sf orskning.

Def initio, lokaler. Exempel på såclana u, l"ffi.t: ii.'i.r"it;-"
Med kubbgolv menas i cletta sammanhang golv mecl dustri, t' ex. gjuterier, valsverk, smedjor och grov-

slitskikt av rätvinkliga träklotsar, ro- .t l¿ inlägg- plåtslagerier, speciellt i kombination mecl svetsning.

ningen på byggnaclsplatsen ställs intill varancl." ri]¿ Även i andra lokaler, där man inte behöver ett absolut

fibrerna vertikalt, slätt golv, där luftfuktigheten är någorlunda konstant
och där man inte riskerar att spilla vatten på golvet,

Anaändning kan man ofta med fördel använcla kubbgolv. Hit hör
Rätt utförda är kubbgolv väl lämpade för vissa in- bl. a. vissa mekaniska verkstäder. I Tyskland rekom-

dustrier eller åtminstone för vissa typer av inclustri- menderas kubbgolv även för sprängämnes- och bränn-

Fig.1. Kubbgotv (typ 3) i verksrod för srovptåtstoseri och sversning oljeindustri' verktygsmaskinindustri' väverier' ång-

ov grovplôt. Fogorno, frôn börjon öppno, hor fyllts med ovfoll. Golve-t lokomotivverkstäder och vissa lagerutrymmen, clär
ca l0 år sommolt tunga föremål rullas eller släpas. I USA används



kubhgolven i stor utsträckning inom bil- och flyg-
inclustr in.

För- och nacþdelar

L(ubbgolv har en vzisentlig nackderl, nämligen fukt^
l<ânsligl,et, viiken näruate berürs neclatr. l{ot clenna

och någt-a. ;iurlra smä-tre nackclelar, t' e;<. de många

foganra och den diir¡necl ganska lirrga ytjämnheten,
:står ett ar.rtal betyclancle iörcielar. '1i11 clessa hör stor

slitstyri<a, tryck- och slaghä11íasthet. Gcrrternot slag

fungerar kubben L1tìgefär so1ìÌ el1 huggkubbe - 
dsn

splittras al1iså ej. I'lârken av tun¡¡'a plåtar eller giö-
rlande Töremål, sour sl.ìpas pä golvet, blir relativt obe-

tyciiiga. Verkt¡'g, rnaslrinclelar 1ì1. 111., sonl faller tili
golvet, tai sällan skacla tack vare en sAmnallsatt elas-

tisk och plastisk cleformatiou hos lrtrllbcn. Dert senare

består i att fibrerna i ytan defot-rneras något vicl

stöten.
För' clriften har kubbgolv fler'¿ föiclelar. \ricl änd-

ringar av ti1lr'erknìngsprocesserlla måste tnaskiller'
oita flyttas. Detta går att genorniöra ganska eukelt

vìcl kubbgolv. l(ubben lian tivas upp på den nya plat-
sen, maskinen fly'ttas clit ocir stäilas direkt på bjâlk-
laget, varefter kubben sätts på. det ställe, clär rnaski-

nen förut stod. (\¡issa typer av tnasl<iuer kan givct'r'is

även stå ovanpå kubben.) Andra fördel¿rr ¿ir att elek-

tliska kablar vid behov kan clras i vissa fogar, att
gollet har s'ror n-rotståndsf örmåga lnot branrt och

'nefta, a.tt ciet Lrte clanttar, att clet ür oljellestäldigt
snmt g'er relativt 1ågt ruilningsmotstånd för ïrnckar
och transpot'tvagnar.

I(utr'bgo1v lrar stora förrlelar är'en fór clen albetancle
personalen. De är ljuddär-npande ocl.r relztlivt rnjuka
att gå och stå på. Flalktiskerr är i allmänhet ringa'
De ger viss vä,rmeisoleling rnol e\', underliggande
narli eller kella. utr:yn-rnlcn oc'h är' behagligt fcrtt'arnta-'

Till sist ledel cle elektricitet reiati.¡t clå.ligi, vilket mot-
-¡erk¿rr alltrtör svårra o1.r'ckoï, 0111 p€rsoítalell l'<onrmei'

i i<cntaht. ¡¡erl st::ön.rförande l.edningar.

ll,l. aier icl. i) ínrcnsian e r
T'râkubb till lurbbgol.., bör tillverkas a.r' oskadat, ior-

l;at i'ir'ke av furti eller gran. Bok och ek k¿n üven ¿rn-

vätrcias, ¡r-reir ställer sig dyra och har clelr'ìs andra

egeuskap.:r än de här beskrivna. Olika träslas- böl
ej blancl:r-s i ett golv. Vicl invänrliga kubbg;o1v kan en-

iigt iyslia norÍìler friska, fasta kvistar, srn;i torkspric-
kor oclr id.tt blånad hos trät iillirtas. Därer'roi bör' van-
kant rn¿cl kvarsittarrde l.ra,r!< ej få förekonrma. Till-
-cer'liningert sker genorn att kapa plaah (rlinrensioner-

rnellan e" Y 4" och 3" X 8") till klots¿i' metl i allrn¿in-

het ruc,ll¿Lrr 5 och ro cm höjrl. Den 2 mtlt {asnirrg av

öveLk;rnt,:n, sorn ByggAùIA Íör'eskriver, är ctyl octr

i allilänliei- olöclig, åtrninstone betr. ktrb'o av furu och

gfan,
I USA används upp till 4" brerl kubb, rrrecian t1's-

karna stand¿rdiserat 8 crr-r (-l- r,5 rnm) och schrveizat-
na rekourinende¡'ar sat¡nra mått. Tysk st¡'¡ldarcl före-
skriver virlale 1ä-ngdeit 8-zo cm och höjllen Cí, B el-
ler ro ctn (t i rnm). S,:hweizarna ansåg tidigale, a.tt

man kunde anr'ända kubb mecl tvärsnitt rnellan 8 X I
och tz )(.3a crn meil tiliverl;ar rlünlera på gruud av ris-
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Fig. 2. Normal form på kubbe
íär industrigolv. Trö.ts fit¡rer skcll

'/qrq verlil(qld

ken för stora spt:ickor och fuktrörelser: inie kubb meci

cle stola tvärsnitten. Avlång kubl¡ skå1as lätt vi(l tork-
golvet få.r en viss stad-
mot varanclra men kan
att uriusl<a risken för
n lüngcl- och breclcl-

må.tt på kubben inte vara mer äu hó--st 3:i. Beträi-
fancle höjclen ¿rnser schu'eizarîa 7-ro ctu, normalt

8 cm var¿ lagon.r clåL kubben sätts direkt på betong'

På sancl clär'emot rekotnmencleras ro-r2 cm hög

kubb.

Utf örandcn

K malk¡'ta'
rrrelì är cletta

olän t undvika

röTa detia fal1,

sonr motsvarar fórhållanclena vid en kullllgata eller i
vissa lagetlokaler. bortses här, eltetsotn det numera

r¡tierst sällan Ïör'ekotnmer i Sverige.
Bäst är ati iügga- knbbgolv på en plan yta, sorn tå1

clen ¡,ktuella belastningen, t. cx. btliotrg. Beiot'rgen bör

var-a til1räckligt trttoi-kad, jämnt avriven och ren' Lìg-
ge;; cletta undergclv dìrekt på tnzuk, bör nian isole¡a

riet. mot uppstigancle fulrt rlecl t. ex. asfaltlösr-ring' Det

kan dä också vara ltimplig;t att impregtera kubben

mot r.'öta, men detta är i rnån¡;a fall ej absolut rröc1r'än-

clìgt" I(ubben kan sättas i sa¡rcl eller rlirelct på betotLg-

".r. 
I .1"t senare i"allet brtrkar nlln doppa neclte äuden

i någon kiistelutassa, t. ex. varnrasfalt för' att få vicl-

hä.ftning och staclga. Rland de möjligheter ¡rtan har

att utför'a kubbgciv pä betong kan ruan urskilja- föl-
j anrle iyi'a lttrvtrdi¡ Per.

Fig. 3. Principutíò.
rqndt: av kubbgolv
på sondunderlrg
(lyp 1). Foqorno lyll-
dE nred sand. tjtfô'
rondet olämpligt

iÈiffi¿iitiìLìa



Fig.4. Kubbgolv (lyP

3) under repqrol¡on.
Mqn ser qll betongen
ôr qsfollsfruken och
qll kubbornqs nedre
öndqr är doppode i

qsfqll

t. Kubben sätts i sand. F;tt sandlager, några cil
tjockt, breds ut över betongen och jämnas vâ1. Kub-
ben sätts sä tätt det går på denna sand, och fogarna

fyl1s med sancl. I Schweiz har man tidigare brukat
göra fogarna 5-ro mm tjocka och sandunclerlaget

2-3 cm. Denna utförandetyp är olämplig från fukt-
synpunkt, vilket diskuteras neclan' och anses nunlera
minclre lämplig även av schweizarna.

z. Kubben sätts dircþt þå' betongen', så tätt solì1

möj1igt, fogarna 1ämnas öppna. I detta fall konmer
fogarna så småningom att fyllas med sopor, som van-

ligen även tränger in under den löst stående kubben

och lyfter denna. Eftersom ingenting binder kubber.r

vicl unclerlaget, kommer den att stå och skramla uncler

trafiken vid perioder mecl torrt klimat. Utfôranclet är

nindre lämpligt och bör ej använclas.

3. Kubbeu' doþþas i þIistermassa ocll' s¿itts direlet på

betongen. Kubben sátts så tätt som möjligt. Klister-
massan ger när den stelnar en viss viclhäftning mel-

lan kubb och betong och hinclrar sopor att tränga in
uncler kubben, Detta utförancle tortle vara clet i Sve-

rige numera vanligaste. Schr,veizarna anser, att kub-

bens nedre clel bör doppas två till tre cm i asfalt mecl

säclana egenskaper att den tål kyla och ändå har ti11-

räckligt hög mjukpunkt. Tyskarna påpekar, att go1-

vets livslängd i hög gracl beror på klistermassans kva-
litet. önskvärcla egenskaper är' hög viclhäftning och

elasticitet samt ålclringsbeständighet. ByggA\4A före-
skriver ångclestilleracl asfalt (A I4o) mecl mjukpunkt
omkring 5oo C och brytpunkt vid -8o 

C.

4. Kubben doþþas i l¿listernt'assa oclx sd'tts direl¿t

få betott.gen. Fogarna fylls rned, gjtrtmassa. Kubben

sätts antingen så tätt son möjligt eller med upp till
r cm fogar. Kubbgolv mecl detta utförancle torcle vara

de säkraste och bästa, men anläggningskostnaclen blir
högre än fôr: de tidigare nänrnda' Det bör dock fram-

hållas, att man i grovplåtslageri- och svetsverkstäcler

bör unclvika fogfyllning med gjutn.rassa. Om en yta,

sonr senare skall svetsas, släpas mot t. ex' asfalt, ris-
kerar man nämligen en då1ig svetsfog. Det är givet-
vis även i detta fall endast kubbens nedre del som

skall doppas i klistermassa.
Tyskarna lägger 3-4 rnm läkt i längsfogarna' Läk-

ten skall vara ungefär 1/s så hög som kubben och

o\ranpå fylles mecl gjutmassa. I Schweiz förekom-

Fig. 5, Principulfôrqnde ov kubbgolv lyp 4. Kubbens nedre del êr
doppod i klistermcssq och sqlt direkl på betongen' Denno ör slruken

med qsfqlt för qtt fô vidhäftning och isolering mol fukl underifrón

nler 3-ro mm fogar utan läkt. I USA använcls vartn
stenkolstjära för strykning av unclerlaget och fyllning
av fogarna. överst häller n.ran på stenkolstjäremul-
sion, vilken är luktfri, oljebestänclig och vattentät
samt har hög mjukPunkt.

Shad'or

Skaclor på kubbgolv förekomrner relativt oft¿r och

beror i cle flesta fail på inverkan av fukt. Sådana ska-
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dor kan unclvikas, om man vid inläggningen tar hän-

syn till att trä ständigt änclrar volym, när dess fuk-
tighet varierar. Om kubben vid inläggningen är rela-
tivt torr och sedan vicl något tillfälle utsätts för fukt
sväller den. Därvid uppstår en ttyckspänning i kubb-
skiktet, om detta av väggar och breclvidliggande golv-
beläggningar är förhinclrat att utviclga sig i sicllecl.

Till att börja med torde kubbalna till en viss grad

komprimeras tnen oÍìr trycket blil tillräckligt stort
övervinns antingen väggarnas motståncl eller vidhäft-
ningen vicl unclerlaget. I det förra fal1et trycks väg-
garna ut, vìlket torde vara sällsynt. I clet senare fa1-

let slår kubbgolvet upp och bilclar valv mellan väg-
galna e11er anslutande goivbeläggningar' Valvbilcl-
ningen kan om svällkraften ár tillräckligt stor gå så

högt att valvet brister.
Den clirekta anleclningen till att ett kubbgolv >>reser

sig> är i allmänhet att man spillt e1ler spolat vatten

Fí9. 6. Schemotisk skiss qv fuklskadol kubbgolv som bildot volv.
Redon vid nôgro mm pilhöid gungor golvei nör mon gôr pô det

på det. lVlen uncler vissa omstäncligheter kan det räcka
mecl att man stänger av uppvärmningssystemet. Un-
der varma sommarclagar blir nämligen luften inomhus
clå så starkt fuktmättad att kubben tar åt sig stor
mängd luftfukt. En såclan företeelse är även känd be-

träffancle vanliga parkettgolv, vilka kan få flera clm

höga >>bucklor>> på sommaren, om de ej är rätt lagcla.

F ogar

För att minska risken att kubben skall resa sig kan
man solrr förut nämnts antingen lämna fogarna mel-
lan kubbarna ofyllcla eller också fylla clem mecl plas-

tisl< fogmassa t. ex. asfalt. Vicl ofyllda fogar har man

ett gott reservutrymme för svällning i clet flia fog-
utrymmet. Man riskerar clock aTt Íogarna så små-
ningom f¡,ils med clamn och avfall. Vicl asfaltfyllcla
fogar pressas fogmassan upp när kubben sväl1er och

Fig. 7. Kubbgolv lyp 3. Detoli av dilololionsfogcr vid pelcre

går tillbaka när kubben krymper. Om man däremot

fyller fogar:na med sand minskas kubbgolvets rörelse-

möjligheter väsentligt. Om kubben krymper sjunker
sanden längre ned ocl.r det torcle inte vara möjligt att
pressa ihop sandfogarna i någon större utstrâckning
när golvet sväller igen. Om golvet reser sig, sjunker
en clel av fogsanden ned under kubben som seclan inte

kan gå tillbaka i sitt ursprungliga skick.
Det finns även andra sätt att minska risken för här

behancllacle fuktskador pä kubbgolv, nämligen att an-

vända dilatationsfogar, att impregnera kubben samt

att se tili att kubben har lämplig fukthalt vid inlägg-
ningen. Dilatationsfog bör vara 2 à 4 cn bted bero-

ende på golvytornas storlek och fyllas med gjutmassa

eller motsvarancle naterial för att inte sättas igen av

smuts och för att behålla rörelsemöjligheterna. Äveu

vid väggarna bör man ha sådana fogar. Vicl stora

golvytor bör avståndet mellan dilatatiousfogarna vara

5 à 7 n. Schweizarna använcler fogmassa som består

av l/s asfalt och % sand.

Int,þregnering

Impregnering kan vid riktigt va1 av impregner:ings-
medel fördröja fuktupptagningen hos kubben, men kan

varken hindra eller minska den. Svällningsförloppet
blir således fördröjt, men den maximala svällningen

clensamma. Oimpregnerad furu och gran, som läggs

i vatten, sväller r o/o under första timmen och 4ulo
uncler första ciygnet. Motsvarande siffror för kreosot-

impregnerat virke är Llzo/o resp. z0/0, P?L grund av

att fuktrörelserna säledes ändå blir stora har man i

Sverige under senare år ofta nöjt sig med att im'
pregrlera kubbgolv där det förelegat risk för röta.

Tyskarna föreskriver, att kubben skall impregneras
med stenkolstjära före inläggningen. Impregneringen
skall ske antingen genom doppning eller genom tryck-
in.rpregnering i autoklav. Vid cloppningsförfarandet
värmes stenkolstjäran till minst 50' C' Kubben skall

ta upp minst 4o kg stenkolstjära per ms virke' Vicl
äutoklavförfarandet skall kubben ta upp ungefär

63 kg/m'.
Schweizarna däremot anser att stenkolstjäran har

flela nackclelar för inomhusbruk. Den är svart, absor-

berar ljus och luktar, speciellt under uppvärmnings-
periocler. Blanka järndelar rostar av ångorna och

gummihjul skaclas. I stället har man så kallad EK-
impregnering med ett salt av huvudsakligen natrium-
fluorirl och clinitrofenol' Det motverkar röta, luktar
ej och är ljust till färgen, kubben >svettas> ej, och

brinner ännu sämre än oimpregnerad.

I USA föredrar man tryckimpregnering mecl kreo-
sotolja, som anses ge golvet motstånclskraft mot brand

och motverka röta, men även clärför att hastigheten

hos svällning och krympning minskas.

Ftþthalt

Kubben bör ha lämplig fukthalt vicl inläggningen.

I ByggAMA krävs att fuktkvoten skall vara högst

o,r9. AmerikanaÍna använder torrt virke och lag-
rar kubben i den lokal, där golvet skall ligga, minst
tre clagar före inläggningen för att trät skall komma

i iämvikt med fuktförhållandena på platsen. Allmänt
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kan sägas, att kubben snarare bör vara något för fuk-
tig än för torr vid inläggningen för att minska risken
för fuktskador.

Risken för fuktskador minskas även av att kubben

är något skålad vid sättningen. iir cletta fallet kom-
mer kubben nämligen att rakna vicl svällningen och
på så sätt frigöres det vid sättningen erhållna hål-
rummet för svällning.

Rengöring
Rengöring sker i Schrveiz och Tyskland geuon so1'r-

ning med mjuk borste. Vatten får ej auvändas men
man kan före sopningen strö ut lätt fuktad sägspån
eller sancl över golvet. I USA däremot anses clet myc-
ket lämpligt att använda våt rengöring om kubben är
impregnerad. Kubben hindras genom vattnet från att
torka ut alltför mycket och fuktrörelserna minskas.
Rengöringen sker i två moment. Först sker torr ren-
göring med en elektrisk n.raskin med stålborstar, Den-
na lösgör fetter och liknande material, sor.n fastnat i
kubben. Moment tvä består av maskinskurning. Vatt-
net sugs upp med vakuumsu.q.

Föreskrift i B1ggAMA
Orn kubbgolv anför ByggAMA rg5o följande: >>Om

ej annat föreskrives skall kubb vara av ek 3" X 6"
och 6 cm hög samt mecl överkanten fasacl z mn. I(list-

ra kubbgolv med A r4o, se Ds r. Se till att under-
laget är plant. Stryk asfattlösning på underlaget. Dop-
pa kubbarnas underytor i smält asfalt ocir tryck fast
dem mecl ca 3 mm fogar. Fogarna bör vara clelvis

fyllcla med asfalt. Sanda fogarna efter sättningen.>
Mecl hänsyn till vacl här ovan anförts kan clenna före-
skrift i flera avseenden diskuteras. Det är clock för-
modligen inte meningen att den oföränclrad skall stå

kvar i en revicleracl upplaga av ByggAMA' Möjli-

:;;,.H 
denna uppsats vara till nytta vicl en sådan
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DISKUSSIONSINLIIGG

lngenjör 0ve Bull, Sieverts Kabelverk:

Inom den tunga industrien stäl1s man ofta inför
svåra problem, clå clet gäller val av golvbeläggningar.
Inte minst gäller detta kabelfabriker och industrier
med liknancle tillverkningar. Rullar och trummor för
uppspolning av tråd äro i regel tillverkacle av stål-
plåt, som ligger an mot golvet i endast två punkter.
Yttrycket blir där mycket stort och golvbeläggningen
frestas hårt.

Vid Sieverts Kabelverk ha vi funnit, att kubbgolv
äro väl ägnade att klara dessa påfrestningar. Vi ha
genom egna försök med kubbgolv lyckats finna en för
r'åra behov lämpad lösning på golvproblen.ret. Våra
erfarenheter sammanfattas här.

För att ge önskvärd stabilitet åt ett kubbgolv bör
man göra kubben minst 7,5 cm hög. Tvärsnittet får
ej vara för stort; 3,5 X 15 cm torde vala lämpligt.
Bästa materialet för uppsågning till kubb utgöres av
gammalt rivningsvirke (dött trä).

Underlag för kubbgolv bör i möjligaste mån vara
flitt från fukt. Man får ej lägga kubbgolv för ticligt
¡rå nygjutna betongbjälklag. Underlaget bör vidare
vara plant. Det strykes före sättningen z gänger mecl

lsfaltlösning. Första strykningen sker med mycket
rrtspädd lösning, t. ex. 40 0/o och avser att ge asfalten
lriste i betongen. \¡id anclra strykningen använcls t. ex.
tio 9o asfaltlösning. Denna skall utgöra >limmet>> som
lriLller fast kubben vid underlaget.

I is. 8. Kubbgolv i kcbelfqbrik



Avståndet mellan dilatationsfogarna bör ej över-
stiga 5-6 m. Fogarna skola vara elastiska och kun-
na utföras av mjukgummi, skumplast eller liknande
material. Fogtjockleken kan ej bestämmas generellt
utan är beroende av resp. materials egenskaper. Man
bör dock räkna med att fogarna skola kunna taga upp
omkring o,5 9o svällning hos golvytan.

tiveringenjör Gösta Bååth, ASEA:

Kubbgolven ha en rad av goda egenskaper, som
göra dem väl lämpade för en hel del lokaler, där
fordringarna pä golvytans jämnhet och glatthet ej
äro alltför stora. De äro oömma mot slag och slit-
starka gentemot nötning, de äro oljebeständiga och
clamma ej, de äro skonsamma mot föremål som falla
till golvet, de äro halksäkra, mjuka och relativt varma,
varigenom de äro behagliga för clen arbetande perso-
nalen. Flera goda egenskaper skulle kunna uppräknas,
tuen dessa torde vara de viktigaste.

Tyvärr uppträder ocksä under vissa omständigheter
en del olägenheter i samband med användanclet av
kubbgolv. Dessa olägenheter kunna härledas ur en och
samma egenskap hos träkubben, nämligen dess be-
nägenhet att svälla och krympa under inverkan av
fuktighet respektive uttorkning,

Om man bortser från sådana typer av kubbgolv,
clär man fyller fogarna med asfalt eller stenkolstjära
och till och med häller stenkolstjära över hela kubb-
ytan, kan man säga att kubbgolvet tar åt sig even-
tuellt utspillt vatten som en svamp, En del av vatt-
net rinner omedelbart ned i springorna mellan kub-
barna och är sedan oåtkomligt för varje försök till
uppsamling eller bortsopning. I detta avseende är
kubbgolvet ogynnsammare än ett vanligt golv av brä-
der eller plank. Detta släpper i allmänhet inte igenom
vattnet fortare, än att åtgärcler kunna vidtagas för
cless bortskaffande. Inte heller sväller en golvbräda
på längden, under det att kubben utvidgar sig i golv-
planets båda riktninga.r.
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När kubben inom ett visst område är färdigsatt
kan man låta slipa hela ytan med slipmaskin för att
erhålla en jämn slityta. Vill man bevara denna yta en

längre tid kan man efter noggrann dammsugning
stryka tre gånger med Synteko (cirka zo 0lo här-
dare). Rumstemperaturen bör under strykningen ligga
vid r8'-2o".

Fig, 9, Delql¡ qv

hårl cnslröngd del
cv kubbgolv i kobel-
fqbrik. Kqbehrum-
mornq hor eflerlöm-
nol millimelerdjupc
inlryck i kubben, vil-
kel dock inle mins-
kor funklionsduglig-
helen

Det är givet att de, som sysslar med att ge råd och
föreskrifter för utförandet av kubbgolv, ha observerat
clessa förhållanden och försökt ta hänsyn därtill. Man
föreslår att kubbarnas nedre ändar före sättningen
skall doppas i asfalt för att därigenom hindra vatten
att tränga in den vägen. För att hindra att kubbgol-
ven >reser sip till följd av vatten, som ändock träng-
cr in, föreslår man öppna fogar, fogar fyllda med
elastisk massa av något slag, vanligen asfalt, samt
större clilatationsfogar med vissa mellanrum. Tyvärr
utgör intet av dessa förslag någon fullständig lösning
av problemet.

Vid öppna fogar tränger så småningom sand, smuts,
spån från arbetsmaskiner och liknande ned och fyller
fogarna med en massa, som är tillräckligt oelastisk
och motståndskraftig mot tryck för att riskerna i sam-
band med svällning skall vara desamma som vid täta
fogar.

Om de enskilda fogarna fyllas med en plastisk
massa, kommer clensamma vid svällning att tryckas
upp och lägga sig som efl vulst ovanpå golvet. Vid
krympning går clensamma icke tillbaka ned i fogen, i
varje fall inte hela den uppkrupna kvantiteten. Pä
detta sätt försvinner fogmassan så småningom ur fo-
gen och manglas i stället av trafiken ut över hela
golvytan.

Använder man sig av större dilatationsfogar på

vissa avstånd och fyller dessa med plastisk fogmassa,
så uppträder samma fenomen vid dilatationsfogarna
så att säga i mera koncentrerad form. Härvid upp-
kommer också ett annat fenomen nämligen att de

enskilda kubbarna förskjutas i sidled. Om man föl-



jer vissa av de råd som lämnas, torde kubbarnas sido-
vandring i närheten av en sådan expansionsfog kunna
räknas i centimeter. Det är givet att dessa kubbar vid
efterföljande uttorkning icke gä tillbaka till clet ur-
sprungliga läget, utan öppetstående springor bildas,
som efterhand fyllas med smuts, varigenom elasticite-
ten sä småningom försvinner. En annan olägenhet av

denna sidovandring är, att kubbarna lossna från un-
clerlaget. För att råda bot på detta förhållande skulle
fordras, att kubb¿rna sattes i en klistermassa' som

aldrig förlorade sin förmåga att klibba, så att kub-
barna oupphörligt av belastningen på golvet på nytt
trycktes fast vid underlaget. Huruvida en sådan idea-

lisk klistermassa går att åstadkomma är väl osäkert,
men den torde vara nödvändig för ett gott kubbgolv'

Det verkligt stora problemet är clock det elastiska
fogfyllnadsmedlet. För att unclvika siclovandring av

kubbarna bör detta anbringas i cle enskilcla fogarna
och ej i breda dilatationsfogar pä stora inbördes av-
ständ. Det bör vara elastiskt på samma sätt som

kork, så att en hoptryckning i en 1ed inte resulterar i
en utvidgning i en annan led. Det bör ej förlora sin
elasticitet och vidare bör det vara så hållbart, att
sopor och avfall inte alltför lätt kan tränga necl i
fogarna,

Fogningsmedlet bör vara lätt att anbringa och får
ej kosta för mycket. Man skulle kanske kunna tänka
sig att fogningsmecllet i förväg anbringacles på kub-
barna i form av skivor antingen på alla fyra sidorna
e1ler på två angränsancle sidor. Man kan också tänka
sig, att detsamma har formen av en vinkelbockacl
skiva, vars sidor svarar mot kubbens bredd och längcl,

och som sättes på samma gång som kubben. I det se-

nare fallet uppkommer intet problem i samband mecl

kubbens doppning i sättklistret.

Avdelningschef Gö$a Lindhé, 0lsson & Bosenlund:

Kunskapen om kubbgolv är för närvarande på

många håll bristfällig. Ingenjör Brings redogörelse
mottas clärför med tillfredsställelse. Några korta erin-
ringar och tillrättalägganden bör dock göras.

Man bör nog inte helt frångå ByggAMA:s före-
skrift om kubb av ek. Visserligen ställer sig ekkubben

dyr, men den kan dock i vissa climensioner fås fram
till överkomligt pris och slitstyrkan är givetvis vä-
sentligt högre, risken för svällning mindre än för
furu och gran. Vid doppning böra icke endast kub-
l¡arnas underytor, utan även ena långsidan och halva
kortsidorna ha cloppats ned i clen smälta asfalten.

Betr. kvalitetsbestämmelserna torde det i verklig-
hctcn ha mycket liten betydelse om mindre vankanter
viil rengjorda från bark få förekomma. Däremot böra
tlinrensioner över g" icke tillrådas, då risken för såväl
skälning som stora torksprickor ökar väsentligt med

li,ul¡l¡arnas längd, som ju också framgår av de schwei-
z i sl<rr cl'farenheterna,

Ingcnjör Bring råder, att vid undergolv direkt mot
rnrrll< isolcra mot uppstigande fukt. Enligt min åsikt
hiir isolcring med en asfaltslösning alltid förekomma
i rh' f;rll kubben doppas i varmasfalt. Eljest riskerar
rrr;rrr tlhlig vidhäftning mellan den varma asfalten och
lrclrrtrgt'n. Detta i sin tur medför ökacle risker fôr
l,r.yH¡¡lrilrlrring även vid relativt liten svällning.

Fig. 10. Detoll ov dilolionsfog ov svompgummi. Gummil¡sten ör cq

3 cm bred och på vor sido omgiven ov en regel, Kubbyton är mqskin'

slipcd och synlekobehondlod

I uppsatsen sägs, att vid asfaltfyllda fogar pressas

fogmassan upp, när kubben sväller och går tillbaka,
àär den krymper. Så är emellertid ej fallet, fogmassan

går ej tillbaka. Vid hård svällning pressas fogmassan

upp i en vulst, som bör avlägsnas. Vid torkningen
torkar ju varje kubbe för sig, så att det blir ett fint
nät av springor, medan den ticligare svällfogen icke

öppnar sig mer än någon av de andra fogarna' I
stället för fogmassa kan man använda svampgummi'

Man slipper då ifrån besväret att avlägsna fogmas-

san som bilclas, men något större utnyttjande av

svampgummits elastiska egenskaper på grund av åter-

kommande rörelser har man således icke'
I motsats till schweizarna anser jag, att fogmassa

av asfalt ej bör blandas med sand.
Här i Sverige har man alltmer börjat frångå ir4-

pregnering av kubben, då detta fördyrar kubben avse-

värt och i de flesta fall icke medför så stora fördelar
att clet uppväger merkostnaden, Vad i uppsatsen sägs

om torrhetsgrad på virket är synnerligen beaktans-

värt, clå man'alltför ofta i arbetsbeskrivningar finner

bestämmelser om torrhetsgrad, som om de skulle följas
skulle meclföra stora justeringar. Idealiskt är att under'

åtminstone någon vecka lagra kubben i det utrymme

clär clen skall läggas, men detta enclast under förutsätt-
ning att utrymmet ifråga har clen fuktighetsgrad, som

clet i fortsättningen kommer att ha' Det händer allt-
för ofta att kubben lägges i nya lokaler, clär fuktig-
heten är större än vad den framcleles kommer att vara'

Betr. rengöringen av kubben kan man inte lämna

några generella regler, då de hygieniska fordring-
arna ställer sig olika i olika lokaler. För min del an-

ser jag nog, att sopning med oljad sågspån är den

iclealiska rengöringsmetoden, dels binder den oljacle

sågspånen dammet och dels tillföres kubben så små-

ningom en viss mängd olja, som minskar risken för
fukt- och rötskador.

Slutligen sku1le jag vilja påpeka, att kubbgolvet i
den form, som det i regel gives, icke gör anspråk på

att vara ett vackert och prydligt golv utan endast ett
slitstarkt, oömt golv, som på lämpliga ställen ger gott
utbyte.
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NÅGBA EKONOMISKA SYIIPUI{KTER PA GOLI/VARD

Au ci,uilingenj ör M å,rlen M a'nnev slrå'le

Fig. 1, Godlqgbcro ovtorkningsonordningcr vid enlré. Ulqnför
porten ligger skropgoller och innqnför en djuprefflod gummimqllo.
Den som pqsserqr lor två sleg pô vor och en ov dem

DK 69.o25.3:69.oo3:643'52

Med golvvård avses i detta sammanhang rengöring
och skyddsbehandiing. Skyddsbehandling kan ske med

vaxer, oljor, plaster och lacker. I deuna" uppsats berö-
res av clessa metoder endast vaxning. Erfarenheterna
iir hämtade från skötsel av ))allmänna golv>>, huvud-
sakligen kontorsgolv, för vilka golvvården kostar mel-
lan tle och fem kronor per m2 och år.

ProjeÞtering för god golaeþononxi

Förutom den svåra uppgiften att för varje lokal
vä1ja det mest lämpacle golvmaterialet bör projektö-
ren även på annat sütt biclra ti1l god golvekonomi.
Han kan bland annat utforma entréer och hissar så

att folk inte drar in sand och smuts i onöclan. Ofta
lönar det sig att låta permanentbelägga marken utan-
för större hus, särskilt om narken består av lera,
sancl e1ler fingrus. Om man skall ha grusplan eller
grusväg utanför huset, bör man hellre använcla na-
turgrus än skarpkantat krossgrus.

Den sand som vintertid använcls för att sanda utan-
för entréer är ofta skarpkantad krossand, som utgör
ett iclealiskt slipmeclel om man önskar förstöra golven
i ett hus. Det är inte otroligt att clet på många håll
skulle lóna sig att lägga värn.reslingor uncier perma-
nentbeläggningen utanför entrén. Man skulie clå slip-
pa sancla clär och sancl från andra håll skul1e enclast

clelvis kunna fólja mecl in i huset.

En entré bör förses mecl stora skrapgaller och tork-
1ìlattor. NIan kan inte räkna mecl att folk frivilligt
stannar och torkar fötterna på cle små avtorknings-
anorclningar son-r för närvarancle finns. Så stor del av

en entré som n.röjligt bör clärför vara försecld n.red så-
clana anordningar. Som absolut minimum kan anges
att varje besökancle bör tvingas ta två steg på ett
skrapgaller eller en torkmatta. Placeringen bör val'a
såclan att clen besökande tvingas passera över anorcl-
nlngarlla.

Ett skrapgaller kan mycket r'äl ligga trtomhus ocl-t

i många fall kan nan orclna det så att clet blir ett
fritt utrymme på unclersiclan. Går inte detta bör nian
i varje fall se till att uncler gallret finns en låcla r¡ecl

uppvärmt avlopp så att vatten, is och snöslask kan
rinna av. Gallret bör utformas så att man 1ätt kan
lyfta av clet för att rensa bort satrcl och srnuts ur lå-
dan. Innanför skrapgallret bör tnan om möjligt ha en

cljuprefflacl plast- el1er gummimatta och clärefter gär'-
na även en kokosmatta. Och cle skall vara så stora att
folk tvingas ta minst två steg på var och en av detl.

I hus n-red hiss går en stor clel av trafiken genom
hissen. Passagerarna kommer in i hissen, vänder och
står och trampar ett tag. Hissgolvet är i allmär.rhet
clet golv i ett hus som utsätts för clen största nötning-
en. I(unde nan där i stället för cle vanliga golvbe-
läggningarna 1ägga ett skrapgaller med låc1a under
el1er i varje fall en cljuprefflacl plast- e1ler gummi-
lnatta skulle mycket vara vunnet från golvvårdssyn-
punkt. Då skulle det nötningsarbete passagerarna ofri-

Fig. 2 (ovcn) och 3 (nedon), Olämplig ulformning ov skropgoller,
Bildernq visqr sqmmo goller setl frôn två håll. Folspåren v¡sqr qll
folk posserol vid sidqn qv gqllrel, som är olldeles för litel (0,5 x l,0 m)
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villigt utför på hissgolvet förvandlas till avtorkning
av sand och smuts från skorna.

Projektören kan också ofta medverka till att tunga
möbler, skrivstolar m. m. utformas så att de inte ska-
dar golven. Länkrullar under skrivstolar bör utföras
med relativt stor bredd och diameter, och av ett ma-
terial, som inte färgar av sig. Fläckar av detta slag
angriper städerskorná ofta mecl kraftskurpulver och
vatten och denna växelverkan mellan vatten, skur-
pulver och mekanisk åverkan nöter snart igenom
golvbeläggningen under ruliarna.

Sþölscl f ör god golztc.lzonottri

Största möjligheterna att inverka på golvens sköt-
se1 har fastighetsförvaltaren. Skall han gå rationellt
ti1l väga bör han börja mecl en inventering av alla
golvmaterial i huset. Viktigt är vilka golvmaterial
som finns, belâggningarnas tillspånd och vacl slags
lokal de ligger i. När det är klart bör han skaffa
skötselföreskrifter för cle olika materialen. Tryckta
sådana tillhandahålls ofta av återförsäljarr.ra.

Seclan man utöver inventeringen fastställt önskacl
städningsstanclard och därav följancle städningsbehov
kan man upprätta stäclinstruktioner. Kostnaclerna för
olika städningsalternativ bör jämföras innan slutlig
instruktion fastställs. Instruktionen bör ange vad som
skal1 göras, hur ofta clet skall göras och på vilket sätt
det skall göras.

Eremþel þã, städ,instruktion

Exempel på städinstruktion för linoleumgolv (lokal
med liten trafik) :

Vørje d.ag:

Golvet groasoþa,s och moþþøs.

Euentuellø f\äcÞør borttages med olieuør ock tras-
se| eller aid saårare flticlear nred oljevar och, fin, stål-
ull. Den behandlad,e ytan þoleras rned, en mjuh duh
eller nt ecl bontnasþin.

Varannan, tn,ånarl:

Golaet tatittas med, aatten, oclz neutralt sltntetisÞt
reugöringstttedeL. Golaet få,r torÞø tninst ó tinmtar.
Golztet behand,Ias nted, oljeaar satnt m,asl¿inþolerøs.

I stället för att tvätta golvet med vatten kan man
behandla det med oijevax. Ytan måste då bearbetas
mecl vaxet och därefter maskinpoleras. Oljevax är
både smutslösande och smutsbärande.

När instruktionerna är klara skali de anbringas'på
en sådan plats i valje stäclskrubb att de 1ätt kan läsas.
Fastighetsförvaltaren måste se till att instruktionerna
blir genomgångna mecl stäclerskorna och clärvicl är
det militära >visa, instruera och öva> väl på sin
plats. Det räcker ingaluncla med en order om att in-
struktionerna skall följas, man måste också kontrol-
lera detta uncler clet arbetet pågår.

Fastighetsförvaltaren bör' också meclverka till en
kontroll av stäclerskornas rengörings- och behancl-
lingsmedel. I städskrubbarna bör endast av honom
godkända medel få förekomma. Nyinköp bör företas
genom fastighetsförvaltarens försorg. I de fal1 stä-
derskorna köper själva bör cle få anvisning på vacl

som får köpas. I detta sammanhang bör man vara
särskilt försiktig med starkt alkaiiska medel som skur-
pulver och soda. Dessa kan mycket väl användas på

exempelvis betonggolv och keramiska plattor, men
kan på kort tid ödelägga linoleun.rmattor och därmed
jämförliga golvbeläggningar.

Kostnad,er för rengöring aa gola

För att kunna góra ekonomiska jämförelser av
olika golvmaterial och för att kunna bestämma vilken
städningsstandard som kan anses försvarbar u!: eko-
nonisk synpunkt bör man ha en ungefärlig uppfatt-
ning om kostnaclerna för golvstädning. I cle flesta
fall kan man ur stäclerskelönerna inte utan vidare
skilja ut den del som hänför sig till golven. Det går
emellerticl mecl tidsstuclier och det är sådana son lig-
ger ti11 gruncl för följancle värclen. Därvid har man
utgått från en i Stockholm vanlig stäclerskelön, näm-
ligen 3:- kr/tin. i betingsförtjänst. Värdena inklu-
clerar normala spilltider, såväl arbets- som personlig
spillticl. För husmöclrar kan man kanske räkna mecl
2/s av de angivna värclena. För materialförbrukning
tillkomnrer S-rSù/o.

Torra metod,er örelrn" och gå,ng

Grovsopning o,3-o,5
Sopning ......o,5-r,o
Prolsopning . . o,5-r,o
Moppning .... o,8-r,3
DammsugninC . ... .. , r,o-2,o

Vð.ta metoder

Våttorkning .. o,9-t,z
Tvättning .... r,o-2,o
Skurning ....2,o-4,o

Sopning på gammalt hederligt sätt är en billig me-
tod, men har clen nackdelen att clet ryker clamm, son-t

lâgger sig på möbler och andra ställen. Förutom att
clet är ohygieniskt ökar det clammtorkningskostnaclen.
Mänga gånger, t. ex. i skollokaler, korridorer, an-
väncler man clärför prolsopning. Prol utgöres av såg-
spån mecl tillsats av vatten, spinclelolja eller oljevax.
Någon gång blandar man också in sand för att öka
rengöringseffekten. Prolen läggs ut på golvet i en
sträng, som sedan sopas över golvet. Prolen bincler
dammet vicl sopningen.

Grovsopning är en variant av sopning, där man
bara sopar de nest utsatta clelarna av golvet, dvs.
clär clet för til1fâl1et behövs, Sopning används för att
ta bort clen grövre snutsen, sanclkorn osv, När det
gäller clet fina dammet är moppning och dammsug-
ning att föredra. Dammsugning är relativt dyr men
metoden är annars förnämlig från de flesta synpunk-
ter (det gäller här ej clammsugning av mjuka mattor
utan av golv).

Vid alla de våta metoderna utföres arbetet mecl

skurlevang (långt skaft). Skillnaderna mellan dem
är fö1jande. Vid skurning blöter man golvet kraftigt,
bearbetar clet med skurborste och tar upp vattnet med
skurcluk. Vicl tvättning bortfaller bearbetningsmomen-
tet och vid våttorkning för man endast en hårt ur-
vriden skurduk över golvet,

9



Kostnad,er f ör uarning aa gola

Beträffande behovet av vaxning bryter sig me-

j er och förclelar trycket. Dessutom blir golvytan

smutsavvisancle och håller sig clärigenom snyggare'

Kostnaderna för vaxning och boning varierar myc-

ket mecl golvets utseencle, nedsmutsning m' m' Om

man antar att golvet före vaxningen är rengjort, sku-

rat mecl vatten och rengöringsmedel eller rengjort

med mineralterPentin får man

d,er 1òr vaxning och maskinPole

utsättningar betr' timlön rn. m. r
rengóring ovan.

örelm" och gång

Vaxbehandling, oljevax ...'.. 2'5-4'0
Vaxbehandling, vattenvax' "' 2'0--3'5
MaskinPolering .."'2'5-4'0

räkna med den högre'

åj \ a.l

\.o..*.:

OM [l(iTNING, RENG(IBI]{G OCH SKYIII)SBEHANIILING AV BOSTADSGOL\/

Au fiI.Iic. Kiell Grotk

När man kommer in i en bostad drar man via sko-

sulorna med
avlägsnas då
gal1er, gumm
mattor passer

vet eller sitter fast i sulan. Vid varje steg pressas

sanclkorn mellan sulan och golvet och om foten vrides

Fi9. 1, Linoleummollc, förslörd genom slqrkc qlkqliska rengörings-

medel. (Fologroferod golvylc 25 x25 cm')

IO
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eller glicler förstärks effekten på golvet. Då man skju-

ter stolar över golvet åstadkommes iikalecles nötning'

Man clrar även in lera, sot och andra slag av smuts

och förclelar ciem och pressar in dem i ytan när man

går över golvet." 
Golvmaterialets nötning, graden av neclsmutsning

och rengöringsarbetets storlek är faktorer som hänger

,rär. ,"'-*^t r-r-recl egenskaperna hos sulmaterial och

golvmaterial, ytbehandlingsmedel och använda ren-

göringsmedel.



Fig, 2 (ovon).
Totqlbild qv

golvsliln ingsmo-
skinen

Nötnöng
I{ur sker nötningen mer i detalj ? En ládersula blir

med tiden tätt armerad med inpressade sandkorn'
Härigenom blir clen sannolikt lika hård som eller hår-
clare än de flesta golvmaterial. Är hårclhetsrelationen
såclan kan man vänta att nya sandkorn som fästes i
sulans yta kommer att göt'a repor i golvnraterialet,

då sulan uncler glidning eller vridning pressas mot

golvet.
En gummisula dären.rot är väsentligt mjukare och

gör att sandkornet rullar mellan sulan och golvet'

Trycket mot golvytan blir emellertid obetydiigt eme-

dan sandkornet sjunker in i gummit. De direkta nöt-
ningsskadorna bör så1uncla vara väsentligt mincl'e

med gummi- än n.red lädersulor.
För stolsben torcle nötningen på samma sätt vara

beroencle av hårdhetsrelationen mellan ben- och golv-

material. Ett mahognystolsben med till hälften in-
pressacle sanclkorn verkar på en pernanentbehandlad

ekparkettyta på ungefär samma sätt som en diâmant

vicl glasskärning. Förses stolsbenet med ett mjukt
möbeluncleriägg som ger efter för sandkornet mer än

golvet eller med ett hårt och glatt underlägg som ej

fäster sandkornen minskas nötningen avsevärt,
överallt i världen bearbetas problemet att genonl

nötningsmaskiner undersöka hur olika golvmaterial

motstår mekaniska påfrestningar. Med de olika

maskinerna kommer man fram till nötningsvärden son-r

är relativt väl definierade. Den stora svårigheten lig-
ger i att få överensstämmelse mellan naturlig nöt-
ning och maskinell nötning. Härvidlag har man nått
tämligen goda resultat beträffande hårcia golvmaterial,

sämre resultat beträffande halvhårda material och

orimliga resultat beträffande gummigolv. På vissa håLll

har man sökt övervinna dessa svårigheter genom att
utsätta golvmaterialen för en hel serie olika påfrest-

ningar. I den maskin som utvecklats inom Hemmens

FoÃkningsinstitut och numera handhas av Statens

Nämnd för Byggnaclsforskning, har man valt att låta

maskinen i möjligaste mån efterlikna fotens rörelser

vicl ett normalt steg. En cletaljerad beskrivning av

maskinens konstruktion och arbetssätt kommer att
publiceras i HFl-meclclelanden, av civilingenjôr Gert

Nyberg och förf.
Arbetet med ruaskinen har avancerat så långt att

likartacle material kan jämföras inbördes med god

tillförlitlighet. Huruvicla även helt olikartacle n.raterial

vid undersökning i maskinen kan ge praktiskt an-

vänclbara resultat skall undersökas genom jämförel-

ser mecl naturligt slitage i starkt trafikerade korrido-
rer el1er gångtunnlar belagda med motsvarande ma-

terialkombinationer.
Maskinens utseende framgår av fig. 2. Ett stativ

uppbär en höj- och sänkbar plattform, på vilken golv-
provet vilar. Slitningen utföres av en slitfot (marke-

rad genom en pil på fig. 3), som får sin rörelse ge-

nom en arbetsvagn (fig. ¡). Slitfoten är pneumatiskt

manövrerad och förseclcl med en på kulled fastsatt
plastklädd stämpel. Vid ett steg pressas stämpeln mot
provet med upp till roo kp och glider i detta necl-

tryckta 1äge en viss sträcka över golvprovet samti-
digt son clen utför en långsamt roterancle rörelse.

Stämpeln upplyftes clärefter, arbetsvagnen förflyttas
en viss sträcka och ett nytt steg påbörjas. Slitfoten

passerar på cletta sätt successivt över hela golvprovets

yta så att en jämn avnötning erhålles och efterliknar
för varje steg den mänskliga fotens rörelse'

Maskinens arbetssätt har nyligen föränclrats pä ett

såclant sätt att clen utför ett konstant, på förhand in-
stä111, arbete oberoende av friktionen mellan stämpel

och golvprov.
Viil ett nötningsförsök i maskinen belägges golv-

provet mecl en vägcl mängd sand av standardkvalitet
ãch maskinen inställes på ett bestämt antal steg med

hjälp av ett autornaträkneverk. Det fina daum sorn

¡it¿as vi¿ nötningen upptas av en sugring placerad

omkring öjcl över Prov-
plattan. försöket vägt
pappersf clet På räkne-

verket i och såväl av-

nött material som påförd sand uppsuges i ovannämnda
Iilter. Genom vägning av stämpel och filter före och

efter försöket kan mängclen avnött golvmaterial be-

räknas.

Fis. 3 (1. h.). Ar-
belsvqgnen på
golvslitn in gsmo-
sk¡nen. Den vilq
pilen pekcr på

slilfolen

II



Fig. 4. Slilogets beroende ov sondmängden

Ett nötningsförsök mecl en ren stämpel ocl-r utan
sand ger mycket små avnötningsvär<len. Slitaget ökar
proportionellt mecl sanclmängden upp ti1l cirka r g/m'g

för att seclan bli konstant och sä småningom sjunka
(fig. +). Vid ett mycket tjockt sandlager på golvet
måste slitaget givetvis åter bli mycket lågt.

Sancln-rängden på goivet ökar successivt mellan
städningarna och man kan därför säga att golvslitaget
stiger proportionellt med stäclningsintervallen. Ovan-
nämncla bestämning av sanclmängdens inverkan på

slitaget har utförts mecl aluminium som golvmaterial.
Detta användes såsom standarclmaterial för kontroll
av maskinens funktion.

Vid flertalet nötningsmaskiner är det per varv,
steg eller ticlsenhet nedlagcla arbetet proportionellt
mot friktionen mellan golvmaterialet och nötnings-
organet. Uncler såclana betingelser kan mau räkna
med att slitaget stiger mecl friktionskoefficienten. På-
frestningen på golvmaterialet i clessa maskiner åter-
ges kanske bäst av förhållandena clå ett föremål slä-
pas över ett golv.

Då man går över: ett golv forclras ej väsentligt mer
energi on golvet är av kärvt gummi än om golvet är
av ett glatt och hårt rnaterial. Ett lagon.r kärvt golv
torde vara låttast att gå på medan n'rycket kärva och
mycket hala golv enclast ger en måttlig ökning av clen

energi som måste använclas för förflyttningen.
Den ovan beskrivna maskinen som har en konstant

energi per steg oberoencle av friktionen bör därför
ligga väsentligt närn.rare cle praktiska förl.råliandena
än cle maskiner sonl arbetar mecl en mot friktionsko-
efficienten proportionell energi. För att erhålla en

verifiering härav och för att i övrigt lära känna de

krafter som ansätts u-rot golvet vid ett steg har en

stegkraftmätare konstruerâts men ännu ej helt fär-
digtställts. Mecl clenna kommer alla cle krafter som
ansätts mot golvet att kunna registreras.

Rengöring
Rengöringsmetoderna måste vara effektiva och

skonsamma mot underlaget. Det lönar sig t. ex. inte
att försöka rengöra ett ierigt golv genom torrsopning
och ett gumn-ri- e1ler asfaltgolv skadas om det rengöt'es
med mineralterpentin.

Torrsopning och sopning med sopspån är skon-

T.2

samma metoder.'Sopspän bestäende av sågspån fuk-
tat med en lösning av vax i mineralterpentin har dess-

utom ett visst skyclclsvärde, då vax tillföres golv-
materialet.

Tvättning med vatten försatt med rengöringsmedetr
påverkar alltid unclerlaget mer än de torra metoderna.
Använc1es neutrala syntetiska rengöringsmeclel är
emeller-ticl skadeverkningarna endast obetydligt större
än för rent vatten. Användes däremot starkt alkaliska
rengöringsmedel t. ex. tvältvättpulver innehållande
bl. a. tvåi och soda blir skadeverkningarna stora på
alkalikänsliga material såsom linoleun.r och gummi.

Mineralterpentin är ett effektivt rengöringsmedel
då fett- eller vaxhaltig smuts skall avlägsnas. Detta
medel har en.rellertid en reiativt stark lukt och ger
ofta flanmiga ytor. Det är därför ett önskemål att
clra nytta av mineralterpentinets gocla fett- och vax-
lösancie egenskaper samticligt som ovannämncla o1ä-

genheter elimineras. Detta resultat kan uppnås om

mineralterpentin och ett neutralt syntetiskt rengö-
ringsmedel kombineras på lämpligt sätt. Förra året
publicerades receptet på ett sådant kombinationspre-
paratl såsom ett första resultat av en nu i det när-
maste avslutad statlig städningsutredning, genomförcl

i samarbete mellan Statens Organisationsnämnd ocll
Ilemmens Forskningsinstitut. Preparatet finns àtt
köpa i partihandeln i 5-kg förpackningar.

När ett sådant kombinationspreparat löses i vatten
erhålles en synnerligen effektiv och samtidigt skon-
sam tvättlösning som frigör fast smuts samt löser
fett- och vaxhaltig smuts. Detta sätt att öka effekti-
viteten hos ett rengöringsmedel är självklart väsent-
ligt bättre än att tillsätta starka alkalier sorn gene-

rellt ökar skadeverkningarna på underlaget.
Skurning mecl starkt alkaliska rengöringsmedel el-

ler med skurpulver, som förutom starka alkalier inne-
håller slipmeclel, åstadkommer varje år stora golv-
skaclor, som i regel ej upptäcks förrän det alkali-
känsliga golvr.r.raterialet är totalt uppluckrat eller són-

dersprucket (fig. t).

SÞyd'dsbehand'Iing

Det är välbekant att ett stcrt antal golvnaterial
blir väsentligt mer 1ättskôtta efter beläggning med
något slag av skydclsbehancllingsmedel. Systematiska
studier av sambanclet mellan smutskänslighet och ancl-

ra egenskaper hos golvmaterial synes cläremot ej före-
ligga. Då bruksvärclet hos ett visst golvmaterial (t. ex.
plastplattor) påverkas i hög grad av, om materialet
kräver skycldsbehandling eller ej, vore en närmare
undersökning av ovannämnda samband synnerligen
önskvär d. Blancl skycldsbehandlingsmecllen kan mau

särskilja två huvucltyper nämligen såclana som bilclar
ett väldefirierat skikt på golvytan och sådana son
enclast impregnerar och smörjer ytan. Till den förra
gruppen, som i fortsättningen betecknas permalrent-

behandlingsmedel, räknas fernissor, lacker, m' m. och

till den senare gruppen golvvaxer.
Flertalet permanentbehancllingsmeclel går att bättra

endast uncler förutsättningen att eventuelll'axbelägg-
ning avlägsnas. Golv belagda mecl bättringsbara per-
manentbehancllingsmeclel bör såluncla helst ej vax-

1 Tekn.'Tidskrift. 84 þg5Q: zo s. 463,



behandlas om man avser att bättra dem vid behov.
Ett icke bättringsbart permanentbehandlingsmedel
bör däremot vaxas för att åstadkomma största möj-
liga varaktighet. Genom permanentbehancllingsmed-
len erhålles ett fullständigt nötningsskydd för under-
laget så länge det pålagcla skiktet ej nötts igenom.
Varaktigl.reten hos skiktet kan ökas genom att från
början lägga på ett tjockare skikt om det använcla
preparatets torkning resp. härdning ej störs härav.
Skillnaden mellan den skikttjocklek son.r erhålles med
z och med 3 strykningar är sannolikt mycket stor.
Om ro 9o av det första skiktet beräknas stanna ovan
tràytan,5o 9o av det andra skiktet och roo %o av clet

tredje, erhålles ett ca 3 ggr så tjockt skikt med 3
strykningar som med z. Permanentbehandlingsmecl-
len ger i regel golven en väsentligt minskad srnuts-
känslighet, vilket i hög grad förenklar rengörings-
arbetet.

Golvvaxer finns av två huvucltyper, nämligen olje-
vax bestående av en blandning av vax, paraffin (ev.
plast) och mineralterpentin samt vattenvax bestående
av vax och shellack (ev, plast) emulgerade i vatten.

Oljevax innehållande 30-45 9o icke flyktiga be-
ståndsdelar betecknas som fast och oljevax ned Io

-tgtlo icke flyktiga beståndsdelar som flytancle olje-
vax. Fast oljevax använcles clå golvmaterialet beräk-
nas kunna uppta en stor vaxkvantitet t. ex. vicl ny-
behandling av parkettgolv. Det flytande oljevaxet an-
vändes vid omvaxningar och vid andra tillfällen, då
vaxförbrukningen är relativt liten.

Valet mellan oljevax och vattenvax avgörs i många
fall av om det behandlacle materialet tål mineraiter-
pentin resp. vatten. I andra fall är arbetsinsatsen av-
gôrande. Oljevaxerna måste poleras för att få glans
under det att vattenvax får självglans vid torkningen.
Vidare är arbetsinsatsen större för fast oljevax än
för flytande oljevax. Vaxkostnaden blir däremot lägst
vicl användning av fast vax. För många golvmaterial
t. ex. linoleum går det ej att ge några generella reg-
ler för när flytande oljevax eller vattenvax är att
föreclraga.

Ett golvvax, vars icke flyktiga bestånclsclelar en-
dast utgöres av vax och paraffin ger en beläggning

som minskar golvets nötning under en relativt lång
period men som aldrig ger ett fullständigt nötnings-
skycld. Nlånga oljevaxer innehåller emellertid vid si-
dan av paraffin octt vax även plast. Härigenom er-
hålles en beläggning vars skydd till en början liknar
clet som erhälles av ett permanentbehandlingsmeclel.
Denna egenskap är än mer utpräglad hos vattenvaxer
innehållande schellack. Till en början nötes endast
skyddsbehancllingsmedlet och när detta är genomnött
erhålls en relativt kraftig nötning på underlaget.
Nackdelen rnecl plast- och schellacktillsatser är att
golvvaxerna vicl storrengöring blir svåra att avlägsna
på de delar av golvet som ej slits.

För flertalet golvmaterial uppnås genom vaxning
förutom ett visst nötningsskydd även en minskad
smutskänslighet, varigenom rengöringsarbetet mins-
kar. Det är svårt att bedöma storleken av clen vinst
som kan göras genom en ökad användning av skydds-
behandlingsmedel i form av permanentbehandlings-
medel eller golvvaxer. ,{ ena sidan ökar skyddsbe-
handlingskostnaderna och å andra sidan minskar ren-
göringsarbetet och nötningen på golvet. En fortsatt
forskning bör ernellertid inom rimlig tid kunna ge åt-
minstone ungefärliga svar på den frågan.

ForsÞningsmåI

Den ovan beskrivna undersökningsmetodiken för
bedömning av golvmaterials nötningshållfasthet bör
givetvis utvidgas så att hänsyn tas till alla cle påfrest-
ningar ett golvmaterial utsätts för i praktiken, t. ex.

mekaniska skaclor genom klackstift och klackjärn'
De synpunkter som framförts beträffande rengö-

ringsmedlens skadeverkningar och effekten av skydds-
behandlingsmedlen kan och bör undersökas närmare
med golvslitningsmaskinen.

Slutmålet bör vara att till konsumenterna vidare-
befordra veclerhäftiga upplysningar om golvmaterial,
rengöring och underhålI samt att för tillverkarnas
räkning göra sådana unclersökningar att leclning er-
håiles för framställning av bättre golvmaterial, ren-
görings- och underhållsrredel. Därmed skulle större
varaktighet hos golvmaterialen samt lägre skyddsbe-
handlings- och stäclkostnacler kunna ernås.

EKONOMISKA SYI{PUt'lKTER PÂ GOLVBELIIGGNII{GAR

Aa ciuilingenjör Gunnar Wenn'lund,

En av svårigheterna, clå clet gäller att från ekono-
misk synpunkt granska en detalj - ett byggnaclsele-
ment - i ett så pass komplicerat objekt som en hus-
byggnacl, ligger cläri, att många av cie faktorer, till
vilka man måste ta hänsyn, är svåra eller omöjliga
att mäta med ekonomisk måttstock. Strävan bör dock
vata att avväga hänsynen till de olika faktorerna på

ett såclant sätt, att den färdiga byggnaden på bästa
sätt kommer att fylla sin funktion vare sig det nu är
fråga om ett bostadshus, ett kontorshus, en industri-
byggnad eller någon annan byggnad.

Det torde utan vidare vara klart att byggnaclens
funktion inte blir den bästa möjliga om man ensicligt
söker hålla kostnaderna så låga som möjligt, Detta

DK 69.025.3:69.oo3

utsäges dels geuom vissa, i lagar och förordningar
fastställda minimikrav, som rnåste uppfyllas. Dels är
man understunclom villig att även därutöver efter-
sätta clet rent ekonomiska kravet på minimum av kost-
nader, när man kan vänta sig att slutresuitatet clvs.

funktionsclugligheten kan förbättras. När en ekono-
misk kalkyl genomföres bör endast kostnadssynpunk-
terna beaktas. Genom att jämföra den kostnad man
genom ett rent ekonomiskt betraktelsesätt kommer
fram till, med clen kostnad som framkommer om hän-
syn tas även till andra faktorer, kan man emellertid
få en uppfattning om hur stor merkostnad de sido-
ordnade faktorerna förorsakar.

Av golvmaterial finns i marknaden en stor mängd
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Fig. 2. Schemotiskl exempel pô sambondel mellon byggnodens vor'
oktighet, golvbeläggningens Yarokiighet och onlogen tidpunkl för
reporolion vid berökning cv nuvörden ov reporolionskostnoder enligl
fig. 3. Byggnodens vqrqkì¡ghel V:80 ôr. Golvbelöggningens vor-
qktighel v: 20 år. Reporclion vorje t/¡ v ôr.

fabrikat och kvaliteter till mycket varierancle priser.
Emellertid kan man vid en ekonomisk kalþl inte nöja
sig med att betrakta enbart anskaffningskostnaden.
Man måste även ta hänsyn till kostnad för golwård,
reparationskostnad, materialens beräknade varaktig-
het m. m.

D efinition er oclx antagønden,

Med z,arahtighet avses den tidrymcl under vilken
man kan utnyttja en del, som ingår i en byggnad t. ex.

golvbeläggning, eller hela byggnaden. Sådana delar,
som ha kortare varaktighet än själva byggnaden, mås-
te utbytas med jämna tidsmellanrum - n'yanskaff-
nin.g.

Nynskaffningsþostnl'den för såclan del som måste

utbytas vid olika tillfällen antas vid varje tillfälle vara
densamma utan att förändras under byggnadens var-
aktighet. Kostnaderna för golvvård och reparationer
antas vara på samma sätt konstanta liksom även pen-

ningvärdet.
För att clirekt kunna jämföra cle olika kostnaderna

måste de först omräknas till en g'emensam bas. I det-
ta sammanhang har valts att beräkna kostnaclernas

nuz,ärd,en. Härmed avses det kapital, som erfordras
tiil den första anskaffningen och som dessutom skall
räcka tilt att tillsammans mecl ränteavkastningen kun-
na täcka de årliga eller de med vissa tidsintervall
återkommancle kostnaclerna (nyanskaffning, vård, re-
parationer) under byggnadens hela varaktighet. Från
ekonomisk synpunkt bör ett så lågt nuvärcle som möj-
ligt eftersträvas,

Nomogram
För att underlätta beräkning av nuvärdena har

uppgjorts några nomogram över sambanden mellan
nuvärcle, kostnad och varaktighet.

Nuvärdet av ønsÞaffningskostnad'en vid olika var-
aktighet erhålles enligt följande.

Antag att golvbeläggningens varaktighet z : zoâr'
Antag att byggnaclens varaktighet I/ :8o ãt.
Antag att golvbeläggningens anskaffningskostnad

: A krlmz.

r4

Antag att räntefoten r : !o/0.
För att byggnaden skall kunna fungera under 8o år

kräves därvid att golvbeläggningen ersättes (nyan-
skaffas) en gång efter eo år, en gäng efter 4o år och

en gång efter 6o år, Medräknas anskaffningskostna-
den vicl byggnadens uppförande vid beräkningen av

beläggningens nuvärcle, N, erhålles följande:

frrÀ-:llri_ 
--j-- 

o,[' -G f z/roo)20' (t + rltoo)a

- t-l
' (t + rlroo)60 )

r : 5o/o ge:r N : r,57 A

För t. ex. I :20 kr/m'? fås N : 3r,4 kr/m2

Sambandet mellan nuvärde, anskaffningskostnad och

varaktighet för godtyckliga värden framgår av nomo-
grammet i fig. t.

Nuvärdet av golaaå,rd,sþostnaden kan även erl.rållas

ur ovannämnda nomogram om nämligen den årliga
vårdkostnaden betraktas som en anskaffningskostnad
för ett element mecl ett års varaktighet, dvs. xt: r ãt.

Nuvärdet av reþaration'slzostnad'en kan erhållas un-

der samma antagande som gjordes för vårcikostnaden
men vanligen förekommer reparationer inte varje är

utan med flera års mellanrum. Tidpunkten när repa-

rationer kommer att erforclras kan inte i förväg för-
utses och säclana utföres ofta med olika tidsmellan-
rum fördelade över golvbeläggningens varaktighet.
För att ge en uppfattning om storleksordningen hos

nuvärclet av reparationskostnaderna i jämförelse med

övriga kostnader har ett nomogram uppgjorts även

för ilessa. Reparationer för mellan o och tz kr per m'
och gång antas ske nàr 3/, av golvbeläggningens var-
aktighet förflutit. Tidsföljden mellan nyanskaffningar
och reparationer har framställts schematiskt i fig. z.

Det uncler dessa förutsättningar erhåilna nomogram-

met framgår av fig. 3.
Användningen av nomogrammen framgår av föl-

jancle exempel.

An sh af f nin g s þ o s tnad er

En golvbeläggning, Gt, med anskaffningskostnaden
At: rg kr/mz antages ha en varaktighet uL: ro ãr'
IIur stort är nuvärdet av anskaffningskostnaclen ? För
Ar: rl och zr: ro fås ur fig. r .ô/r ca 38 kr/m'?.

IIur stor varaktighet, a2, bör en golvbeläggning,
Gz, med A2:2g kr/m' ha för att ge samma nuvärde,

Nr, som den förra beläggningen ?

För Az:25 och Nz:38 fås ur fig. 1a2 ca 2r ãr.
Under de förutsättningar, enligt vilka nonogram-

met i fig. r har upprättats (dvs. att V :8o är, r:
5 o/o och att man inte tar hänsyn till golvvård och re-

parationer), är det alltså ekonomiskt fördelaktigt att
anskaffa clen dyrbarare beläggningen först om dess

varaktighet kan väntas överstiga zo år'
På liknande sätt kan för en tredje beläggning, Gs,

med A": 35 kr/m': utläsas att varàktigheten bör vara

minst zs ca 40 ãr om det skall vara ur ekonomisk syn-
punkt försvarligt att välja denna beläggning.

Antages å andra siclan att alla tre beläggningarna
har varaktigheten a :10 år kan utläsas att nuvärdena

blir Nr : 38, -ô/z : 65 och .ðls : 9o kr/m2'

@
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K o stnød'er f ör g olzta å'rd'

Om golvvården antas omfatta rengöring och skydds-

behandling med vax e. d. torcle kostnaden härför för
vanliga moderna golvbeläggningar i t. ex' kontorslo-
kaler med normal neclsmutsr.ring ligga vid 3-5 kr per

ms och år.
IJr nomogrammet fig. r eller 4 framgår att nuvärdet

av golvvårdskostnaden uppgår till mellan 6o och roo

kr/m'. Nuvärdet av golvvårdskostnaden är sålunda be-

tydligt större än nuvärdet av t. ex. anskaffningskost-
naden för en 15 kronors golvbeläggning med ro års

varaktighet.

R e þ ar a t i o n s,h o s t n a d' e r
Ur nomogrammet fig. 3 kan t. ex. utläsas följande.

En golvbelâggning med 1¡ : 10 år måste rePareras

8 ggr under byggnadens varaktighet V:8o år' An-
tas kostnaden för varje reparation :4 ktlm2 erhålles
nuvärdet av samtliga reparationer N ca / kr/m'' Till
ungefär samma resultat (N ca 8 kr/m') kommer man

om man utgår från en årlig reparationskostnad av

o,4 krlm2 och betraktar den som en anskaffningskost-
nad mecl ett års varaktighet enligt nomogram lig. 4.

Reparationskostnaderna är sålunda av mindre stor-
leksordning än kostnaderna för anskaffning och vårcl'

M öjligheter alt ned'bringa kostnaderna

Av cle anförda exemplen har framgått, att anskaff-
nings- och golvvårdskostnaclerna är av ungefär sam-

ma storleksordning och skiljêr sig väsentligt frän re-
parationskostnaderna, vilka är betydligt minclre (om

man undantar vissa industrigolv), De största an-

strängningarna, då det gäller att nedbringa kostna-

derna absolut sett, borde därför riktas mot anskaff-
nings- och golvvårclskostnaderna'

I exemplen har visats, att högre anskaffningskost-
nader kan motiveras enclast om beläggningarna sam-

tidigt får större varaktighet. Det torde emellertid från
anclra synpunkter sett inte utan viclare vara sjálvk1art
att mycket lång varaktighet under alla förhållanden
bör eftersträvas. Nyanskaffning vart tionde e1ler fem-
tonde år kan måhända biclra till att höja trevnaclen
eller öka rörligheten hos mellanväggar etc. l\{an skulle
i så fall komma fram till, att en golvbeläggning med
relativt låg anskaffningskostnad vore förmånlig, även
om dess varaktighet bleve måttlig (ro-I5 år).

Golvvårdskostnaderna är för moderna golvbelägg-
ningar sannolikt lika beroende av yttre omstänclig-
heter, såsom lokalernas användning och belägenhet,

kraven på golvets utseende, städnings- och vaxnings-
frekvens, städningsmetoder m. m. som av beläggning-
arnas egenskaper. 1\4ånga gånger torde dessa kostna-
der utan risk kunna nedbringas genom förenkling av
golvvårclen. Ett steg i clenna riktning synes den inom
vissa företag införda varannandagsstädningen vara.
Sänkning av kostnaclerna g'enom att avsiktligt i högre
grad eftersätta de för varje material avpassacle kra-
ven på rengöring och skyddsbehandling torde emeller-
tid icke utan vidare kunna tillrådas. Härvid skulle
varaktigheten påverkas och om denna tilläts minska i
för hög grad skulle nuvärclet av anskaffningskostna-
den bli för högt.

Genom att Làgga ned större omsorg på kontloll av
golvbeläggningen, så att erforderliga reparationsarbe-
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ten kan utföras vid rätta tidpunkter, tor:de varaktig-
heten kunna ökas och nuvärdet av anläggningskostna-
clen minskas,

Såsom framgått av det anförda påverkar en åtgärd,

som vidtas beträffande en viss faktor, även de andra

faktorerna. Det gälIer därför att frän fall till fall väga

den ena åtgärden mot den andra och att söka utröna
hur clet förmånligaste resultatet skall erhållas. Härvid
bör n.ran kunna erhälla värdefull upplysning genon
den forskning som pågår.

Saur,ntanf attnirtg
Den ekonomiska granskningen bör renodlas till att

omfatta endast sådana faktorer, som kan värderas i
pengar.

Nur'ärclesberäkningar kan ge upplysningar om stor-
leksorclningen hos olika delposter i golvkostnaderna
och rrnderlätta bedömningen av vilken betydelse de

skall tillmätas. Ett lågt nuvärde bör eftersträvas.
Det är inte utan viclare självklart atI en mycket

Iång varaktighet bör eftersträvas. I många fall kan

clet räcka med ro-r5 år.
Det är inte säkert att det från ekonomisk synpunkt

lônar sig att välja material med hög anskaffnings-
kostnad. För att det skall löna sig måste dessa mate-

rial ha lång varaktighet och låga vårdkostnader.
Golvvårdskostnaderna uppgår till mycket stora be-

lopp. Det gäller att finna den gräns till vilken kost-
naclerna kan nedbringas genom förenklingar utan att
cletta medför sä stora kostnadsökningar på andra fak-
torer att summan av nuvärdena ökar.

Snabb reparation av skador ökar varaktigheten och

sänker på så sätt nuvärdet av avläggningskostnaden.

It



ENGLISH SUMMARY

End grain heavy dutY lilood block
flooring for i¡dustrial buildings

By Ch, Bring
p. r-7

End grain wood block floors have many
good properties that suit them for use in
places where an absolutely flat surface is

not called for. They have good resistance
to abrasion and impact. Furthermore, they
are resistant to oi1 and do not make a

dust. Objects falling on to the floor do
not get spoiled as easily as on other types
of flooring, they have good nonsliP
properties, are resilient and relatively
warm to stand on.

The blocks can be placed directly cn a
well-compressed earth surface but this is
not current practice in Sweden. The best
results are obtained by laying the blocks
on a concrete floor. The concrete should
be fully dried-out, well screeded and clean
and insulated with cut-back bitumen. The
blocks can be set in sand or directly on
the concrete surface. In the latter case,

which is the most usual in Sweden, the
lower end of the blocks is generally
dipped in cut-back bitumen to obtain bet-
ter adhesion and stability. It is generally
considered that the blocks need not be im-
pregnated.

Wood blocks have the disadvantage
of swelling and shrinking when subject
to moisture and when drying out and
this property can easily lead to damage
if the necessary precautions are not taken.
If the joints are filled with a non-elastic
material such as sand the layer of blocks
will be subjected to pressure when the
wood swells and the floor can >>lift>>

and form a ridge. If the ridge is high
enough it will break. To avoid this the
joints can either be left open or filled
with plastic or elastic material.

The trouble with open joints is that
they, too, can become clogged with sand,
dirt, shavings etc., and the result in the
long run is the same as ',vith sand filled
joints. If the individual joints or the
larger dilatation joints are filled rvith a
plastic material, e.g. bitumen, this ma-
terial will be pressed out rvhen the blocks
swell and will form a rib on the floor.
This material does not go back into place
rvhen the floor shrinks.

The best results would appear to be
obtained by filling the joints with an
elastic material such as sponge rubber or
foam plastic. The material can be in the
form of angle plates, the sides of which
correspond to the length and width of the
blocks, and can be laid at the same time
as the blocks.

The author also discusses suitable kinds
of wood, the dimensions of the blocks and
the moisture content when laying.

IO

The econornics of floor cleaning and

maintenance
By M Matur,erstrãle p. 8-ro

The author deals with cleaning mairr-

tenance with wax as a protective agent

and refers to its use on office and similar
floors.

In addition to the difficult task of
selecting the correct material for the floor
in question the designer or architect
should also contribute to flooring economy
in other ways, For example, entrances
and lifts should be so designed that people

do not tread in unnecessary sand and dirt.
The ground outside should, if possible, be

permanently paved. Grid scrapers and

mats should be sufficiently large so that
one must take several steps on them. Lift
floors should be covered rvith either a

mat or grid scraper. Furniture should
be of a type that dces not damzrge the
f1oor.

The person responsible for the adminis-
tration of the property has the best possi-

bilities to look after the cleaning and
maintenance of the floors. It is his task to
know lvhat maintenauce is required, to
issue the necessary instructions and to set

the standard to be maintained. The in-
structions sl-rould state what is to be dor-re,

when it is to be done and how it is to be

done. It mttst be ensured that the regula-
tions are complied with and that the
cleaning staff only use approved deter-
gents.

In order to facilitate the calculation oI
the costs involved in cleaning atid rvaxing
the costs per square metre for Stockholm
are quoted. These costings are based on

time and motion studies.

On abrasion, cleaning and rnaintenance
of dornestic floors
By K Grotlt' p. ro-r3

The abrasiou' of floor materials, in the
presence of sand, by the soles of shoes is
discussed in detail. The abrasion is be-

lieved to be less rvhen using rubber soles

than when using leatl-rer soles.
A nerv machiue for testing the abrasion

resistance of floor materials has been

built at the Srvedish Home Research In-
stitute. The function of the machine is
briefly described as fo11ows. An artificial
foot covered rvith a plastic sole glides
over the floor material at the same time
as it rotates a slight angle, in this way im-
itating real footsteps. During the test the
floor material is covered with a suitable
amount of sand. The machine is further
provided with a device so tl-rat a constant
energy is transferred from the artificial
foot to the Iloor material at every step.

It is shown that the abrasion increases
almost in proportion to the amount of
sand on the floor up to approximately r
gr per square meter. The ne'lv machine
is believed to provide a much closer re-
lationship between artificial and natural
abrasion than earlier machine construc-
tions have been able to.

'lhe cleaning methods used have to be

effective and harmless. Dry methods
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(sweeping, etc.) and washìng with water
contaiuing neutral, synthetic detergents
are harmless. The use of strongly alkaline
detergeuts results in severe damage to
materials sensitive to alkali, such as lino-
leum and rubber. The use af petroleum
spirits {or the removal of greasy and

rvaxy dirt is recommended. Special
emphasis is given to the use of com-

bined preparations of petroleum spirits
and neutral synthetic detergents which
give a very effective and at the same time
harmless cleaning solution.

Il[aíntenance of floor materials with
wax or varnish makes it easier to keep

the Iloor in a good condition' Two types
of varnish are distinguished; one type
rvhich can be used to give the floor a

second coat and another type rvith which
the floor can be treated only lvhen it has

been grourrd. The first type ought not to
be maintained with wax as it is di{ficult to
remove the lvax in order to Put on a

second coat. The second type ottght to be

maintained with lvax to make it last as

long as possible. Special ernpl-rasis is given
to the thickness of the layer of varnish
obtained rvith z and 3 successive coats,

respectively. It is shotvn that 3 coats give

a rvearable layer rvhich rvill last three
times longer than that obtained with z
coats. Three types of floor wax are
described and their mainteltance value
discusscd.

Ain'rs of the research. Methods to de-

termine the abrasion resistance of {loor
materials ought to be developed in such a

way that a still closer relationship is ob-
tained betrveen artificial and natural
abrasion.

The final objective should be to furnish
the consumers 'rvith reliable information
regarding floor materials, cleaning, and
maintenance, and to make investigations
on behalf of the manufacturers leading to
the productiorr of better floor materials,
cleaning and maintenance products. In this
way a greater durability of the floor ma-
terials can be obtained as well as lower
costs for maintenance and cleaning.

Flooring economy - viewPoints
By G Wcnnlund

p. r3-r5
When making costitrg calculations

consideration should be given not only
to the cost of the material used in the
floor but also to the costs of repairs,
protective treatment, cleaning and the
estimated life of the {looring material'
In order that the various costs can be

directly compared the author has chosen

to calculate their present day values.
Nomograms have been compiled to show
the relationship bet'"veen the present day
value, the life and the cost.

It often suffices if the flooring material
has a life of ro-r5 years. Maintenance
costs are o{ten higher than the cost of the
original material. If the cost of expensive
material is to be justified the life must
be long and the maintenance costs lpw.
Maintenance can often be simplified s<r

that costs are reduced. Any damages aris-
ing should be repaired quickly.



Sympnu n\<ter þe ffi dgolv "
A.w cíwilingeniör

.I(valitetsföreslirifter för golvvirke och rekor.nmen-
rlationer för' läggningen finns i ByggAMA, och det
som inte är bra där för' närvarande kornmer väl att
liittas till i den nya upplaga, som är under arbete.

Tiìl brädgolv används vanligen fur-u och gran, rnen
bok och ek förekornrner också, där bräderna inte
sl<all t¡ekläs rned annat material, Till parkettgolv har-
rrran ek och bok och till kubbgolv fum och gran,
rucra sällan ek och bok. Andra träslag för'ekon'rmer'
i så liten utsträckning, att man inte behöver ta hän-
s¡ n till dem här.

ltíg. 1. Brädgolu med tpp tiII 1cm bredc¿ springor, sont
rt ¡t¡>l;ontmit genont utt uítkel ua¡it f ör f ttktigt uid in-

Itig¡ggntngen.

F'ördelarna hos trägglv är alhnânt taget god
viirmebehaglighet, behaglig elasticitet, god halksälier-
hct och bra utseende vid riktig skötsel. Bräcler ¿ir'

rlcssutom enkla att lägga. De viktigaste nackdelarna
iir fuktkänstighet och ofta sto¡t skötselarbete. Obe-
handlad bok och ek har godtagbar avnötningshåll-
f¿r.sthet och ännu bättre är kubb av furu och gran,
rliir man sliter på ändt¡äet, Brädel' av furu och gran
h¿rr därernot ganska ringa slitstyt'ka om man intc
sli5'd¿.¡.nut dlar ytan.

Virke som skall användas till golv i ett hus bör
r'¿rra uttorkat till en fukthalt sonì ger jämvikt med
frrktförhållandena i huset, vanligen 9-12 lo av to,"t-
vikten. I en garnmal b¡,ggnad, där golvet skall läggas
rrur, bör sådan jämvikt i regel gå att ordna' Gott
rcsultat kan nås, otn torrt virke får ligga någon
vccka i huset och anpassa sig till fuktförhållandena
rliir, innan golvet läggs. Vid nlbr-ggnad liskerar man
rliìr'emot ofta i onödan ett rnindre gott restlltat med
triigolr', särskilt i mttrade stenlÌtts.'i'

Chrüsrer ßring.

Brädgolv och brädundergoh'.

Brädgolv har ända till våra dagal varit tnycket
vanliga, men försvinner mer och rner. Vid nybygg-
nad av villor ser rnan dern visserligen fortfarande
ganska ofta, men i alhnänhet dröier det inte länge,
innan de förvandlas till undergolv geuom beklädnad
med linoleum eller andra material.

Trät i ett golv som läggs in när huset byggs och
som då tar sig bra ut, kryrnper i regel i sarnband
med uttorkningen under första året. Man får då breda
spliugor (fig.1) och skålning (fig.2). Man bör därför
orn möjligt vänta med att lägga på linoleum eller'
annan golvbeläggning, tills denna uttorkning hat'
skett och golvet justerats i erforderlig grad. Sådan
justering kan innebära maskinslipning till planhet
och antingen igenspackling av springorna ellel be-

klädnad rned hårda träfiberskivor.

Þ'ig. 2. Linoleununatta ¡:åL brdilundetgolu. Ilirket ha¡ sÀ¿i-

Iots t¡itl ttttorkningen och brcidfogarna sgns dürför tgdligt
genorn linolettmmattan. En brrida har lossnat uid enct

tinden och brutit igenom mattan.

Man kan väsentligt förbättra egenskaperna hos
brädundelgolv genom att beklä dem med hårda trä-
fiberskivor. Man bör vattna skivorna och låta dern

ligga plant några d¡'gn innan de fästs vid golvet. De

fästs genorn spikning i ett rätvinkligt mönster rned

spikavståndet 10 à 15 crn. Vid stör're spikavståncl
lisketar man bucklor på golvet under sornmaren på
glund av fuktrörelser, Orl rnan fuktat skivorna kan
f ogalna läggas dikt an. Lämnar rnan för breda

{+ Iiarlsen, O. Fuktighet i gulr-borcl og ìrehandÌingen under
tr'ânsport og lagling. B¡-gg nl 4 19óã (norsk tidskrift).



F ig.3. Stnu1tnrkett sont uicl ínlüggningen-uurít -otiIIrückIí¡¡t
ttttr¡il¡tu|. Springornct dr tt¡tp till 3 mnt breda'

sprillgor nlellan skivorna liotnnler springortla s;å små-

llingonr att s5'nas genoln den goh'beläggning' solll

lrigg5 61'¿¡p¿ tråifibersliivorna'

Träfiberskivor äl' plastiska i den neningen, att de

nred ticlen anpassar sig efter underlaget' Därav föl-
jer att ett brädundergolv soru skålar sig kraftigt
konuler att förstöra utseendet på en golvbelägg-

ndergolvet med träfiber-
ut kan t'uan, sonl retlan

na skacìor, först nasliin-
sìipa träundergolvet tiìl planhet.

Iaurellbrátler'. Dc vanliga t¡'perna ür patcntt'r'atìc' I

princip består' cle av ett bärande skikt av barrtr'â'

,,r"¿ .it pålirnrr at, tunt skikt av lövtrâ, norrlalt lj mnr

tjockt. Bräclerna är sPontade'

Parhettlar-nellbrädel har förclelen att cle kan läggas

cr.rlielt och snabbt ocl-r att åtgången av cle d)'ra Iöv-

SkYddsbehandling och rengöring'

gande ovânpå och kan inte tränga in i träts porer'

óen kan ¿aìtor avlägsnas enkelt' Anclra anledningar

till skyddsbehanclling är att avnötningen på golv-

urateriãlet ninskar, att känsligheten för vatten

ninskar och i vissa fall att utseendet blir bättre'

Till sh¡'clclsbehandling används huvudsakligen vaxer'

fernissot' och plaster. Vaxerna, sont ntest används

Palkettgolv-

Stavpar-liett tilllcrlias i forur al brüclel i fallar.rtle

liingdcr cller i forrr av korta stavat" Tjockleken ür

.'rnlig.n 1-1, 16 cller 20 lrrl. Stavarna ür sponta<le'

lioltstaven längs alÌa f]'ra sidorna'

golret "reser sig" eller skadar väggarna'
En annan t)rp av parkettgolv, som korrmit fraur

huvudsakligen efter kriget, är sà l<alìacìe parkett-
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i vaxet, ralför cletta sà sntåuingour llrörknat ocÌ-t

nrrìstc bltas ut. flan tar då bort det nled mineralter'-

¡rt,utin och laxat' orll, första gången med fast olje-
rrrx, sedan gär'na urecl fl¡'tancle oljevax som förut.

Fernissot' och plaster kan användas på både brätl-
qolv och palliettgoÌr'. På brädgotv för'ekomurer ocliså

¡rigmente lade golvf är5¡er. De t5'per som komltlel i
fr-åga är oljelack, cellulosalack, olika plastlacher och

tattenlöslig härclplast. Den vattenlösliga härdplasten
har största slitstvlkan, men bar nachclelen att den

kr'¿rckelelar (fig-. 5) ocìr att den inte kan bättras, uär
den är genoursÌiten. Oljelach gulnar med tiden ocìl

kan i vissa fall t.o.m' bÌi röctaktig till färgen. Cellu-
losalack ger ett n):cket tunt skikt och bör tlåirför
str5'kas två à tre gånger. i{ven plastlackerna bör
str'¡'kas flera gånger.

[iolv som sk5'ddsbehandlats med fernissor, plâster

och golvfärger kan lärrlpìigen rengöras ured synte-
tiska rengöringsmedel lösta i vatten' ì'Ian bör dock
inte blaska på med latten i onödan' Det händer näm-

ìigen som nämnts att sk)'ddsbehandlingsnredlet spric-
ker eller krackelerar med påföljcl att vatten lian
sìippa igcnour, vilkct kan medföra missf ärgningar,
särskiÌt på ekgolv.

Kubbgolv fôr industrilokaler.*

Träkubb till kubbgolv för tung industri tillverkas
genorll att kapa plank (2"x4"-3"x8") till hlotsal

nrecl i alhuänlret mellan 8 octr 10 cn höjd. Bäst är
att lägga kubbgolv på en plan ¡'ta, sortr tål den

aktuella belastningen, t.ex. betong. Betongen bör vara

* Bling, C. Iiubbgol'l' i industrilokaler, Byggnästat'eu
Ir I 1955.

Fio.6. Kttbbgolu ttu den IuP, so e ür
ì'äitii"tt ino"m su¿nsA inclrÀtri. üntle

hot' åopprtts i ortrnrasf alt. UnrlerltL ttl:en

nterl aslaltlösning. Fogarntt

tillräckligt och ren' Ligger

undergolvet man isolera nrot

uppstigande ning' Det kan då

också vara kubben rlot röta'
men detta är inte alltid nödvändigt' Kubben kan

sättas i sand eller direkt på betongen' I det senare

fallet brukar man doppa nedre änden i någon klister-

kubben skall "resa sig" kan man antingen lâmna

rl en sanrr-lra.

Sãilrgck ur oTrã.oaruindusfrien' nr. 75, 1955,
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Fyra sätt att förstöra en linoleum-
matta med undergolv av trä

korn och damm.

2. Linoleummatla pâ 4" bräder och gråIump-
papp. Pâ grund av skålning syns brädskarvar-
na tydligt. En bräda har släppt vid änden och
med benägen hjälp av trafiken brutit igenom
mattan.



Två vanliga tyPer av skador På
cementbundna undergolv

6- Närbild av spdckan på bild 5. Naturlig
skala. Kanterna ha¡ rest sig något.

7. S;å.qspánsbefong på fyllning. Bilden visar
en grõp-i golvet, som begränsas av.tvä tydliga
brottlinier. Gropen har uppkommlt under en

tung mébel och-beror på att sågspånsbetongen
inte bundit.



Fuktskador på golv i källarlösa hus

9. Parkettlamellbräder påt underlag direkt på
mark. Bräde¡na ligger på reglar och utrymmet
mellan reglarna är som sig bör luftat. Men
reglarna ligger direkt på underlaget och fuk¡
isolering saknas. Bilden är tagen rakt över en
sådan regel, som är genomsur av fukt under-
ifrån. Fukten har slagit igenom golvbelägg-
ningen och syns som en mörkare rand mitt
på bilden. Foto: ,Élans Ericsson.

10. 'Linoleum på beÍ.ong direkt på mark. På
grund av otillräcklig fuktisolering har lino-
leummattan tagit upp fukt {rån marken och
svällt. De uppstående ryggârna ä¡ maximalt
3-4 cm höga och 15-20 cm breda.

ll. Plasíplattor pâ
Undergolvet är otil
klistermaterialet ej
till höger har lossnat v
har rest sig.

12. Gummiplattor på betong direkt pâ mark.
Samma typ av skada som den på bild l1; plat-
torna är emellertid i detta fall borttagrra. Man
ser rester av klister- och isoleringsmaterial ne-
derst till vänster. Mönst¡et mitt på bilden vi-
sar, âtt plattorna genomgående hade lossnat
vid fogarna och att kanterna hade rest sig.



Fler ojämna undergolv

11. Plastplattor på betong. Plattorna
passats eÍter en flera cm hög valk i
undergolvet.

har an-
betong-

14. Plastplaftor på betong. Det första man
lägger márke till i detta rum är ett sandkorn,
som blivit kvarglömt på betongen, men tyvärr
under e¡ plastplatta.



Fuktskadat parkettgolv
pånsbeiong på
cm tiock skor-

,la*:,lrf;l
betongen höll

vid undcrsökningen cirka t7 volyrnsptocent
fukt, sågspånsbetongen, som var yttorr, höll
cirka 12 procent.

betong fol¡t med upp.

gick (höger bild).



Olämpligt utförande av undergolv
till asfaltplattor

betong. Denna bild avser
ojämnt undergolvet iill
är. Mitt under radiatorn



Olika fuktskador på trägolv
25. Golv av 4" furubräder. Bräderna har inte
va¡it tillräckligt uttorkade vid inläggningen.
Efterkrympningen har givit upp till I cm breda
sprrnSor.

26. Massiva bokpatketÍbräder. Man har vid in-
läggningen inte tagit tillräcklig hänsyn till bo-
kens fuktrörelser. På sommaren, när central-
värmen är avstängd, >>reser sig>> detta golv i

cirka I dm höga bucklor, av vilka två stycken
syns på bilden. Ryggarna är ma¡kerade med
pilar.

27. Stavparkett av ek, som vid inläggningen
varit otillräckligt uttorkad. Springorna är upp
till I mm breda.

28. Stavparkeft av ek, spikad på sågspåns-
betons med något för stort fuktinnehåll. Par-
kettstãvar har pã undersidan längsgående rän-
nor av ungefäi 7g cm bredd. I detta fall var
¡ännorna {ör djupa. I stället för den vanliga
fuktutvidgningen i golvplanet höjde ,sig mitt-
partiet på varje stav så att golvytan blev som
en tvättbräda.

-

(-
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ln¡¡t,ûr W'allén:

Golr:slsø,d,ot'

NU

e.igarettfimpan

I,'iilsö/csr¿r¿ordrúngen bestocl, ttu en bot'r'tnaskin, nt,erl. en
sttkt nto'nterad. i chucl¡et¿

Märken au cigarretter sont jim,pats tnot goluet i, en.
r e stattt' ct ttg o e sti'b ul

\ / id val av golvmaterial för offentliga lokaler
V ar dut vanligt att man i första hand tar hän-

syn till avnötningshållfastheten. I de flesta fall bör
emellertid andra egenskaper vara minst lika ut-
slagsgivande, särskilt de som håinger samman med
skötseln. Till dem kan för vissa, framförallt offent-
liga lokaler, höra beständigheten mot märken av
cigarretter o. dyl. som s1äcks ({impas) direkt mot
golvet (eller som får ligga och brinna på golvet).
I exempelvis bostäder har däremot denna egen-
skap ingen praktisk betydelse. Biid 1 visar mär-
ken på golvet i en restaurangvestibul. För att be-
lysa skillnaden i detta hänseende mellan olika
material har inom golvgruppen vid Statens Nämnd
för Byggnadsforskning gjorts en enkel undersök-
ning.

Försöksanordning

Försöksanordningen bestod av en borrrnaskin.
I chucken monterades en horisontell cirkulär
platta med 5 cm diameter (bild 2). Plattan var
på undersidan beklädd med konstläder. Det golv-
material, som skulle provas lades under plattan
mec{ en glödande cigarrett rakt under chucken.
Därefter pressades plattan mot golvmaterialet med
20 kg kraft (uppmätt med fjädervåg) och vreds
ett kvarts varv. Händelseförloppet vid försöket
var- således ungefär detsamma som näl man med
foten fimpar en cigarrett mot golvet.



I)e unclel.söktø-
tnateríalen,

Hartsplattor (asfalttiles)

Skadorna varierade med fabrikaten
men även med färgerna hos ett och
samma fabrikat. I de flesta fall
smälte bindemedlet och ett relativt
djupt märke (ca 0,5 mm) kvarstod
på plattorna. Efteråt kunde man
utan större besvär slipa ytan jämn
med fint sandpapper eller stålull.
5 fabrikat undersökta. Bild 4 och 5.

Genomgjuten linoleum

Såväl vaxad som ovaxad genom-
gjuten linoleum fick obetydliga
märken. Ytan blev något matt, men
fläcken kunde slipas bort med fint
sandpapper eller stålull. Två fabri-
kat undersökta. Bild 7 och 8.

Gummi

Gummi var det material, som kla-
rade påfrestningen bäst. En svagt
brun fläck var det'enda synliga
resultatet. Fläcken var så obetyd-
lig, att någon rengöring ej vafnöd-
vändig. Två fabrikat undersökta.
Bild 3.

L

I(olkplattor
På obehandlad kork var märket
efter cigarrettglöden knappt syn-
ligt. Resultatet var dock något
sämre än för gummi. Val plattorna
däremot skyddsbehandlade med
lack uppstod en svart fläck' då
askan smälte in i lackskiktet. Det
skadade stället kunde sliPas rent
med fint sandpapper. Två fabrikat
undersökta. BiId 6.



Korklinoleum
Genom att ytan på ovaxad kork-
linoleum är kornig, är fläckar av
de flesta slag svåra att ta bort.
Detta gäller även märken av fim-
par. Vid försöket trängde askan in
i materialet och det blev ett svart
märke. Var mattan vaxad eller s. k.
grunderad blev den dessutom något
matt. Viil slipning med fint sand-
papper avlägsnades cigarrettmärket,
men å andra sidan blev ytan något
ljusare än materialet i övrigt. Ett
fabrikat undersökt. Bild 9.

Tryckt linoleum
Tryckt linoleum uppvisade oloetycl-
liga märken. Den svagt bruna fläck
som uppstod var dock svår att av-
lägsna, eftersom det tryckta mönst-
ret lätt skadades. Efter skyddsbe-
handling med lack blev det unge-
fär samma resultat som för lacke-
rade korkplattor. Ett fabrikat
undersökt.

I

Mjuk vinylplast
Mjuka PVC-material med liten
halt fyllmeilel synes vara de ma-
terial som blir mest påverkade av
cigarrettglöd. Plästen tålde vid för-
söket inte hettan utan smälte.
Dessutom fastnade aska i ytskiktet,
och det blev ett fult märke, som
dock i huvudsak kunde slipas bort
med fint sandpapper. Âtta fabrikat
undersökta. Bild 10-14.

12

Styva vinylplastplattor
PVC-material, som innehåller en
stor del (60-70 %) obrännbara
fyllmedel fick i två fall endast obe-
tyclliga märken. Plasten smälte i
ytskiktet, som blev något skrovligt.
Ett fabrikat av denna typ, som hade
en blank och jämn yta (mycket
PVC i ytskfütet, se även bild 1)
blev dock märkbart påverkat. Fläc-
karna kunde slipas bort rned sand-
papper eller ståluil, men ytan blev
matt. Tre fabrikat undersökta.
Biid 15 och 16.



L7

13 19

Cementmosaik, kalksten
och marmor
De undersökta provkropparna
påverkades ej.

PVA spackelmassa

Golv av PVA smälte något (unge-
fär likadana märken som hos PVC
med stor halt fyllmedel). Det var'
ingen svårighet att slipa bort mär-
kena med fint sandpappel eller'
stålull. ifvå fabrikat undersökta.
Bild 17

Golvlacker på trä
De lacker som undersöktes val cel-
lulosalack, epoxilack och härdlack.
Lacke¡na ströks på parkettstavar-
och cellulosalack fick de fulaste
märkena. Lacken smälte, och aska
fastnade i ytskiktet. För de övriga
blev märkena inte speciellt svåra
Men Iör att återställas i ursplung-
ligt skick måste det skadade stället
i samtliga fail slipas med fint sand-
papper och lackeras om.
Bild 18-20.

20

Märken av självbrinnande
cigarretter
Den tjärliknande förbränningsrest
som i detta fall blev kvar på golvet
gav ungefär likartade märken på
alla undersökta material. Möjiig-
heterna att avlägsna dessa flãckar
har ej närmare undersökts men de
torde i en del fall gå så djupt in
i materialet att man knappast kan
få bort dem. BiÌd 2l-23.

Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri - Södeltãlje 1957
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Golvbeläggningar
Ciuilíngenjör Christer Bring och.fiL dr Nils Sunilé,n, Stockhohn

69.025.3

Iiat ut till järnvikt med luftfuktigheten, fig. 1.

Då detta kan dröja till eftel första eldnings-
säsongen tvingas rnan vanligen fuktisolera
gjutna undergolv för att uudvika fuktskador'.
Även om rnan fuktisolerar kan dock sällan
mindle efterjusteringar undvikas i nybyggda
hus vid snabb byggnadstakt. Vid källarlösa
hus accentueras fuktsvårighetelna, eftersom
rnalken för'blir fuktig, fig. 2.
Sprickor i gjutna under:golv och skålning hos

brâdundergolv till följd av klympning âr van-
liga skador i nya hus, Gropar och andra
ojâmnheter uppkonlrner undel inredningsarbe-
tet innan golvbeläggningen anbringas, om de
oskyddade undergolven alltför' tidigt utsätts
för' hår't slitagc, fig. 3. Vid ornläggning eller'
reparation av garnla golv har man ofta intryck
i undergolven av tunga möbler, gr-opar av ned-
slitning, klurupar av garnrnalt klister, sprickol
och splingor på grund av såittningal m.m,
Tunna goÌvbeläggningar anpassar sig med ti-
den efter ojârnnheterna, r'ilket är' till men Îöt'
utseende och valaktighet.
Man kan givetvis undgå skador genom att

göra tillräckligt säkla fuktisoleringar, man liau
slipa eller .spackla undergolven tilh'äckligt
jämna eller 

- 
vid trägolv 

- 
bekläda dern med

hårda träfiberskivor, I lângden tolde det dock
bli väsentligt billigare att i detalj hlarlägga dc
befintliga materialens egenskapcr och even-
tuellt förbättra dem så att man i varje enskilt
fall dels väljer lämpligt undelgolvrnaterial, dels
gör riktigt avvägda justeringal och ful<tisole-
lingar.
I modernt byggeri str'ävar rnan efter tunna

TabeII 1. Ungefärlig fördelning au konsunúio-
lten aD golubekiggningsmaterial i Suerige 1954-

milj. n'
Genomgjuten linoleum 3,0
Trycht linoleum .... 1,3

Tryckta pappmattor' 1,2

Vinylplast 0,7

Hartsplattor 0,15
Gummi 0.1

I(otli . 0.01

ChrIsler Brittg

.Yils Sunddn

Äv trurna bekl¿idnadsrnaterial som lträvel fast
och jämnt undergolv är för' när'varande de vik-
tigaste linoleum, tryckta pappmattor', vinyl-
plast, gummi, har-tsplattor- och korkplattor. Li-
noleum var 1954 det rnest använda av dessa
rned dlygt e/s av den totala konsumtionen,
tabell 1, Sedan dess har en del förskjutningar
skett. Bl,a. tor-dc vinylplastens andel ha ökat
från 0,7 milj. m" 1954 till ornkring 1,0 rnilj.
rul' 1957.
Samttiga dc nümncla matelialgrupperna clis-

kuteras här, vinylplast doch något utförligare
än de övliga. Trü, stenrnatelial och liknande
är ej mecltagna. Industrigolv lämnas helt utan-
för diskussionen, vilket dock inte hindlar att
omdömena ofta kan tillütnpas pir golv för lâtt
industri.

Synpunkter på undergo¡Y
Unclergolvct till cn tunn golvbeläggning skall
vala tillräckligt uttorkat, jämnt och tillräckligt
hållf ast. Nya undelgoÌv innehållel ofta stol
ntingd fukt. Det ür önslivär't att golvbelägg-
uingen inte anbringas förrän uncìergolvet tor--

F'í9. 1. Genomgjuten linoleunt, skadad au f ulct i un-
cleryoloet. Linoleummassan hade lossnal från utiuen,
suällt oclt bildat bldsor. Ntir ucioen slcats bott kom
klisterblanclat uatten till sgnes. Vid ldggningstillfcil-
let hade unclergoluet uetkat tot'rt pri gtan.



bjälklag utan isolerande bjälklagsfyllning' Där-
vid har det visat sig svårt att uppfylla kraven
på stegljudisolering (55 dB föreskrivs för bo-
ningsrum). Eftersom isoleringen hos det bä-
rande massiva betongbjälklaget inte synes kun-
na ökas över ca 50 dB och vanliga golvbelägg-
ningar ger ett ytterst ringa bidrag till isolering-
en måste man söka förbättra irndergolvets iso-
leringsförmåga. Man har bl.a. försökt lägga
in mjuk underlagspapp under golvbeläggning-
en. Vid kontroll på nya golv har man på detta
sätt i många fall fått en tillfredsställande för-
bättring men man har ännu inte klart för sig
huruvida ljudisoleringen med tiden försämras
genom att pappen utmattas. Emellertid försäm-
ras golvbeläggningens förmåga att motstå in-
tryck när man använder tjock, mjuk under-
lagspapp.
Även beträffande golvklister har man problem

som behöver lösas, Vissa klistersorter tål inte
alkalisk fukt från undergolvet, andra bryts ned
av rengöringsvätskor som tränger ned under
beläggningen. Svavelhaltiga bjälklagsfyllningar
kan i vissa fall påverka klistret. Klister kan
efter bindningen vara hårt och sprött eller
plastiskt vilket kan medföra krossning och
"vandring". Lösningsmedlet i klistret kan t.ex.
påverka mjukningsmedlet i vinylplastmaterial
så att detta krymper eller missfärgas, fig' 4.

Krav på golvbeläggnlngar

De krav man bör ställa på golvbeläggningsma-
terialet varierar från lokal till lokal. Inget
fabrikat uppfyller alla krav sorn kommer i
fråga. Vid val av golvbelâggning tvingas man
därför alltid att välja det fabrikat som anses

uppfylla de viktigaste kraven.
Det är önskvärt att en golvbelâggning skall

kunna skötas med ringa arbete och liten åt-
gång av behandlingsmedel. Skötseln är ofta
viktigast från ekonomisk synpunkt' Tyvärr
finns det emellertid inte något samband mellan
rnaterialpris och egenskaper i skötselhän-
seende.
Även halksäkerhet är en egenskap som man

bör kräva, oavsett till vilket ändamål lokalen
används. Halksäkerheten bör om möjligt vara
av sådan art att den bibehålls om golvet blir
vått eller skyddsbehandlas med vax. Friktions-
koefficienten mellan sula och torrt golvmate-
rial (glidfriktion) är i alhnänhet 0,4-0,5' Blir
materialet vått blir friktionen ofta avsevärt
lâgre men av mättekniska skäl har man i det
fallet svårt att ange några värden. Dock torde
friktionskoefficienten ofta underskrida 0,2,

Detsamma blir förhållandet om man lägger allt-
för mycket vax på golvet.
Det visar sig i praktiken vara svårt att

samtidigt uppfylla kraven på skötsel och halk-
säkerhet. För att ett golvmaterial skall vara
lätt att sköta fordras bl.a. att dess yta är
tät och jämn, medan man för att få halksâker-
het skulle föredra en skrovlig yta. Det âr van-
ligt att en från början slät golvbeläggning med
tiden får en allt repigare och ojämnare yta.

2

Fìg. 2. Skada på goluplattor i käIlarlöst hus- Plattot'-
na låg lösa och flöt i klístet som lösfs upp au fukt
underífrån. När man trampade på en fog pressades

klisterprirlor upp.

Halksäkerheten ökar, men samtidigt blir gol-
vet ofta svårare att sköta.
IIårdheten hos golvet kan ha stor betydelse i

lokaler, där man ofta arbetar stående, t.ex. i
kök. Det råder emellertid delade meningar om
vad man från fysiologisk synpunkt bör kräva
i detta avseende. Det subjektiva omdömet tor-
de i hög grad påverkas av olika krämpor hos
de personer som intervjuas och av golvets
vârmebehaglighet. Värmeavledningen från föt-
terna får inte vara alltför stor vid stillastående
arbete. Hela detta problemkomplex borde stu-
deras grundligt.
Mekanisk åverkan på golvbeläggningar kan

ske på flera olika sätt. Det är en allmänt ut-
bredd men felaktig uppfattning att avnötnings-
hållfastheten alltid bör vara avgörande vid val
av golvbeläggning. Punktslitning på platser där
nan vänder eller ändrar rörelseriktning, t'ex.
i dörröppningarna mellan ofta anvânda rum,
framför spis och diskbänk i kök samt våt
slitning på hissgolv, i entréer, tamburer osv'
bör rnan ta hänsyn till, rnen för övrigt är avnöt-

Fig. 3. Vingl-
plastmattor ptå

ojdmnt belong-
underyolu. ln-
nan golubekigg-
níngen anltríng-
ades blcu undet-
goluet pd ctt
ulltför tidigt
stadium utsatt
löt hrird slít-
ning.



I¿ig. 4. Vínglplastmattor som ktgmpt, ttolígen på

gruru) au att man anodnt okimplígt klíster, som på'
uerlcat mjukningsmedlct í plastmatetíalet.

ningshållfastheten när det gäller t.ex' bostäder
och kontor ofta av sekundär betydelse' Nägra
olika material har provats vid râtlinjig nötning
i en tunnelbanespärr i Stockholm. Sedan ca

två miljoner personer passerat var avnötning-
cn i ytskiktet på ett laminerat vinylplastmate-
rial ca 0,1 mm. För några olika gummifabrikat
var avnötningen 0,2-0,4 mrn, för vinylplast
där materialet var likformigt helt igenom 0,4-
1,0 mm samt för hartsplattor l,Q-2,0 mm.
Större betydelse än avnötningshållfastheten

har i allmänhet intryckshållfastheten, främst
förmågan att motstå kvarstående intryck av
koncentrerade belastningar. Denna förmåga är
starkt beroende av undergolvets egenskaper och
eventuella mellanliggande isoleringar och papp-
skikt. Man bör inte utsätta en golvbeläggning
för större belastning än 10-20 kp/cm'. Har
man stolar på rullar, stolar på lutande ben som
stöder rnot golvet med en kant, bokhyllor på
smala ben o,d. kan man inte begära att en van-
lig golvbeläggning utan speciella åtgärder skall
undgå skador, fig. 5. Storleksordningen av de

kvarstående intrycken i enbart golvbeläggning-
en vid korttidsbelastning, har utrönts genom

Fig. 5. lntrgck i genomgjuten linoleum au bokhglla
pd rullar.

försök, tabell 2, där en belastning på 50 kp på
en stålkula med 2 cm diameter fick kvarligga
5 min varefter intrycket mâttes efter ytter-
ligare 5 min. I praktiken minskar intryckets
djup med tiden, dock i olika hög grad för olika
material. Speciellt för korkplattor, vissa fabri-
kat av gummi och andra material med hög
elasticitet är återgången efter korttidsbelast-
ningar god.
Det är också önskvärt att en golvbeläggning

skall tåla måttliga påfrestningar av stötar och
slag. Härvid har 

- 
liksom beträffande in-

tryckshållfastheten - 
undergolvets beskaffen-

het stor betydelse.
Kemisk åverkan på golvbeläggningen sker

främst genom otämpliga rengöringsmedel' fig.
6. De typer av rengöringsmedel som vanligen
förekommer är alkaliska ämnen i vattenlös-
ning, organiska lösningsmedel eller kombina-
tioner av dessa båda typer. pH-värdet ger en

grov uppfattning om de alkaliska rengörings-
lösningarnas aggressivitet' Från golvsynpunkt
är det önskvärt att värdet ligger nära över 7,

vilket är fatlet beträffande d.e flesta flytande
diskmedel och några få av de pulverfor-
miga syntetiska rengöringsmedlen. Gummi och
hartsplattor tål inte organiska lösningsmedel.

Beständighet mot kemikalier har viss betydel-
se i matrum, serveringsrum, kök och andra
utrymmen, där golven utsätts för svaga ke-

miska angrepp genom spill av fruktsafter,
mjölk, fetter o.d. Dessa angrepp blir emellertid
av ringa betydelse, om spillet torkas upp inom
rimlig tid. Man bör kräva att fläckar efter så-

dana angrepp och efter t'ex. bläck' skokräm
och sprit lätt skall kunna avlägsnas.
I vissa utrymmen, t,ex. entréer och tamburer,

där man drar in vatten vid fuktig väderlek och
där man ofta tvättar golven med vatten bör
golvbelâggningen tåla varaktig inverkan av
vatten och våt slitning.
De flesta golvbeläggningsmaterial förändras

rned tiden, ofta i ogynnsam riktning. Sådan åld-
ring får ej ske alltför snabbt. Hastigheten beror i

TabeII 2. Kuatstående intrgck efter kotttids'
prouning med. 50 kp belastnínç¡ på en ståIkula
med 2 cm díameter. Belastníngen uilade 5 mín
och intrgcket mättes efter gtterligare 5 min.

Tjocklek Intryck
vid punkt-
belastning

mm mm

Beläggningsmaterial

Genomgjuten linoleum 2'0-3'2
Korklinoleum ' 3'2-4,5
Tryckt linoleum 1'8
Tryckt pappmatta 1,2

PVC, Iaminerad ....,,' 2,0-2,7
PVC, ett skikt, likformigt helt
igenom 2,5

Hartsplattor .,,3,0-3,2
Gummi 4,0

Korkplattor 8,0

0,27-0.34
0,63-0.84

0.30
0,46

0,32-0,39

0,17---O,26
0,25-0,71
0,15-0,20
0,28-0,42
0,48-0.51
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hög grad på tempelaturen. Särskilt utsatta ãr'
lägen innanför stora fönster och altandörrar
mot söder och rakt över alltför heta värme-
slingor i undergolv. Stark solbestrålning med-
för även blekning av vissa färgämnen, Pigmen-
tet bör därför vara så valt att golvbeläggningen
inom rimliga gränser är färgbeständig.
Material som vid tillverkningen valsas får

därvid vissa inrc spänningar. Dessa avlägsnas
ofta på fabrik genom en tids lagring i förhöjd
temperatur för att krympning skall undvikas i
senare stadier. Man bör under alla omständig-
heter kräva att en golvbeläggning inte får be-
stående formförändringar sedan läggningen itr
klar. Formbeständigheten kan även påverkas
av rummets fuktklimat, svällning på somrnaren
och krympning på vintern. I vissa fall kan
t.ex. klistret redan vid läggningen medföra att
matcrialet hryrnper, fig. 4,
De krav som ställs på utseendet är i hög grad

individuella. Man begär dock alhnänt att ma-
terialets utseende inte skall påLverkas alltför
starkt av normala påfrestningar, Ã,ldring, färg-
förändringar, formförändringar, kvarstående
intryck m.n, påverkar utseendet men även
mönster och färger är viktiga i det samman-
hanget. Alltför ljusa eller mörka enfärgade golv
är l<änsliga eftersom märken av fotsteg brukar
synas tydligt på dem och det lätt blir "gång-
ar", där trafiken går fram. Svagt mönstrade
golv i ljus ton torde i allmänhet vara bäst från
denna synpunkt, men beskaffenheten hos mar-
ken utanför huset kan också påverka fãrgvalet.

Olika golvbeläggningsmaterial

Linoleum
Linoleum framställs av huvudsakligen linolja,
hartser, trä- och korkmjöl samt pigment. Ge-
nom olika tillverkningsprocesser och olika
sammansättning kan man få fram olika kvali-
teter, nämligen genomgjuten linoleum, kork-
linoleum och tryckt linoleum. I alla tre fallen
valsas linoleummassan i slutskedet fast på
juteväv eller asfaltimpregnerad papp, vanligen
2 m eller' 2 yard bred. Ibland målas juteväven
på undersidan. Linoleurnplattor stansas ur mat-
torna, vanligen linoleum på underlag av asfalt-
papp.
Genomgjutett línoleum tillverkas i tjocklekar

från 1,6 mm till 6,7 mrn. För'utom enfärgad
förekommer den i ett flertal olika mönster, av
vilka de viktigaste kallas jaspó, granit, flammé,
marmor samt "inlaid" linoleum. Till den sist-
nämnda typen hör bl,a. parkettmönster och
liknande, Importerade specialkvaliteter är s,k.
linokork som innehåller mer kork än vanlig
genomgjuten linoleum och linotile sorn är spe-
ciellt hårdpressade linoleunplattor utan asfalt-
papp eller juteväv på baksidan.
De flesta fabrikat a¡' mönstrad genomgjuten

linoleum levereras med vaxad yta. Denna
skycldsbehandling är mycket hållbar men så
småningom måste man påföra nytt vax. Ovaxad
linolcum blir med tiden sträv i ytan av uöt-
ning och rengöringsrnedel och allt svårare att

Fig. 6. Genomgjuten línoleum skadad au starlit ctlka-
li ska r eng öríng s me deI.

hålla ren. Ofta upprepad vaxning medför' jält-
förelsevis höga kostnader. Linoleurn lämpar'
sig därför bäst i lokaler med jämförelsevis
ringa nedsmutsning, där våt rengöring inte
sker så ofta, I t.ex. boningsrurn fyller linoleum
tämligen väl de krav man kan ställa, medan det
vanligen är olämpligt i entréel och mindre
lämpligt i kök.
Korklínoleum är omönstrad och finns i tjock-

lekar från 3,2 till 8,0 rnn, Linoleurnrnassan
innehåller här något grövre korkmjöl ân det
finare hork- och trämjöl som brukar ingå i
vanlig linoleum. På grund härav blil materialet
poröst och mjukt samt något kornigt och sttärt

Fig. 7. Trgckt línoleum, där det trgcktu mönsttct
bliuit genomnött. Mattatt hade sedan målats mecl
tdckandc golofarg som tiucn den nötts ttt.
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Fig. 8. Hctttsplcrttot' blgts sönder om de ldggs pri ctt
f jcidrande trriunrlergolu. I detta fall var brdde¡ncts
tu rit's k cu'u q r í nt e und e r sl ö rI cI u, u i I Ìt ct | ö r u dr r ad e sl: ct-

tIctn.

i ytan. Dcnna blir docli med åren jätl. narc och
slåitare, där rnan nöter på den. Sarntidigt fram-
träder på slitna ställen korkens ursprungliga
färg. Sådan färgskiftning kan undvikas om
ytan från början är slipad så att ofärgade hork-
koln framträder' överallt,
I(orklinoleum får relativt lätt kvarstående in-

tryck av möbler, t.ex. stolar. Rengöring blir
besvärlig orn rnan inte fyller porerna rned vax
redan från början, Eftersom rnaterialet i viss
utsträckning är värmeisolerande och dâmpar
stegljud lärnpar det sig bl.a. för samlingsloka-
ler- med fast inr-edning. Dct har tidigare varit
mycket använt sorn golvbeläggning i gymna-
stiksalar. Ãven för kontorshorridorer utan di-
rekt anslutning till entréer lian korlilinoleum
användas.

Fig. 9. GttmntiplctttoL uid cn slarltt trafikcrad dörr,
dtir de pcrsserande urinder pd klctclcen för att öppna
eller stcingu clölren Gumnít ]tade au denna koncen-
tretarle pciuerl;nn utuidgats och bíklat en blåsa.

Trgckt linolettm och trgckta pappmattot
Tryckt linoleurn med en något lägre kvalitet
på linoleummâssan än genomgjuten linoleum
och tryckta papprnattor (på asfaltirnpregnerad
grålumppapp) är billiga och för rnånga ända-
rnål fullt godtagbara golvbeläggningar. Vid till-
verkningen trycks med oljelackfärg ett möns-
ter på den i ör'rigt fär'diga mattan. För att
skydda mönstlet lackeras det i allmânhet på
översidan redan vid tillverhningen. Blir lacken
och rnönstret genomnött framträder det en-
färgade, mörka underlaget, fig. 7. Lacken bör
därför vid behov bättras. Tryckt linoleum är
\¡anligen 1,8 mn tjock och tlyckta pappmattor
1,2 mrn. Dessa material litnpar sig för utrym-
men med ringa trafik eller där man täcker dc
utsatta paltierna rned rnjuka mattor. f sornmar'-
stugor är' de mycket använda.

Itinglplast
Golvbeläggningar av vinylplast har sorn binde-
nedel den ena av eller båda plasterna poly-
vinylklorid (PVC) och polyvinylacetat (PVA)
och kan var-a uppbyggda på två olika sätt. Vid
den ena ty¡ren som mest förekornmer i form
av plattor är materialet likformigt helt igenom
och tillverkat i ett skikt. Den andra typcn âr
larninerade material.
Tillverkningen sker i båda fallen genom att

vinylplast (huvudsakligen PVC) blandas rned
mjukningsmedel, ev. andra plaster, fylhnedel
och pigment. Massan kan pressas till llak i
\rarma pressar, valsas till mattor mellan val'ma
valsar eller skiktvis bredas ut på redan stelnade
skikt innan den själv bringas att stelna. Mattor
finns i bredder mellan 90 cm och 3 m. Plattor
stansas ut vanligen i form av kvadrater med
20-30 cm sida. Golvbelâggningar av vinylplast
finns i tjocklekar från ca 1,6 mm till ca 4 mm,
Färgerna omsluter hela skalan, och det finns
såväl enfärgade som marmorerade, granit- och
jaspémönstrade fabrikat. En särskild typ av la-
rninelade golvbeläggningar har PVA som binde-
medel. Detta bildar tillsammans med fyllmecl-
let en dispersion i vatten som spacklas ut direkt
på undergolvet.

Genom variation av samlrlansättningen han ma-
terialegenskaperna varieras inom vida gränser-.
Fyllmedlets nängd, art och struktur- samt mäng-
clen mjukningsmedel har stor betydelse för'
cgenskaperna. Halten av fylhnedel varierar för'
olika typer mellan 0 och 70 %. Det kan be-
stå av asbest, sand eller stenrnjöI. Stor andel
hårda, grovkorniga fyllmedel ger materialet en
grov yta sorr med tiden kan bli svår att sköta.
Som mjukningsi.nedel används svårflyktiga,
högkokande organiska lösningsmeclel.
De laminerade matelialen har ofta PVC utan

tillsats av fyllmedel i översta skiktet, som
ibland är' mychet tunt (0,1 mm). I rnellanskik-
ten kan man i gengälcl anr'ända billiga fyll-
medel. Det undelsta skiktet brukar utfolmas
på ett för klistring lärnpat sätt. Det finns fabri-
kat som underst har en jutcväv, asfaltpapp
eller kork. Genom denna uppbyggnad får de
lalninerade golvbeläggningarna av vinylplasl



en slitstark och slät yta, som är lätt att sköta.
Under stark trafik repas emellertid ytan var-
vid materialet kan förlora i utseende och bli
svårare att hålla snyggt.
Vinylplastgolv av olika fabrikat har ofta myc-

ket olika kvalitet, vilket främst ger sig till-
känna i samband med skötseln. En del fabri-
kat blir rena genom enbart våttorkning. På
andra får man där trafiken är stor "gångâr",
som âr mycket svåra att avlägsna, och detsam-
ma kan vara fallet med märken av gummiklac-
kar. I en del fall avger vinylplastgolv svag
lukt. PVA är känsligt för vatten och mjuknar
om man inte torkar upp noggrant efter våt
rengöring.
Vissa enskiktiga fabrikat har egenskaper som

påminner om de i nästa avsnitt beskrivna
hartsplattorna. De bättre fabrikaten av harts-
plattorna torde fortfarande vara att föredra
från skötselsynpunkt, medan vinylplastmate-
rialen med undantag av PVA har bättre me-
kaniska egenskaper och bättre beständighet
mot lösningsmedel. För att fungera tillfreds-
ställande kräver vinylplastgolv i allmänhet viss
skyddsbehandling med vattenvax. PVC kan i
bostäder med fördel användas i entréer, kök,
badrum och liknande utrymmen. Det passar
bra i starkt trafikerade utrymmen, t.ex. vissa
butiker och korridorer.

Hartsplattot'
Hartsplattor (nomenklaturen är. ej fastställd,
de kallas ofta "asfalttiles" efter den ameri-
kanska benämningen) består av olika natur-
eller konsthartser som bindemedel, främst ku-
rnaronplast, blandade med asbest och even-
tuellt annat fyllmedel, t.ex. stenmjöl samt pig-
ment. Tidigare använde man asfalt i stället för
hartserna, Det går emellertid inte att fram-
ställa plattorna i ljusa färger, om de inne-
håller asfalt och därför har man i huvudsak
övergivit detta bindemedel. Massan valsas ut i
varmt tillstånd och stansas till plattor, van-
ligen kvadratiska med sidan mellan 15 cm och
1'. Tjockleken brukar vara 3,0 eller 3,2 mm.
Det finns enfärgade och marmorerade plattor
i färger över hela skalan.
Ilartsplattor är hårda och spröda och får

därför inte läggas på fjädrande underlag, fig. 8.
De är termoplastiska och kan mjukna något vid
t.ex. kraftig solbestrålning och en del fabrikat
kan i samband därmed krympa. Hartsplattor
kan få kvarstående intryclc av tunga möbler på
små fötter. De tål inte varaktig inverkan av lös-
ningsmedel, olja eller fett. Ànvänder man
olämpliga rengöringsmedel eller oljevax till
skyddsbehandling skadas materialet så små-
ningom. Ett flertal fabrikanter tillhandahåller
emellertid en specialkvalitet, som är beständig
mot sådana oljor och fetter som förekommer
vid matlagning. Hartsplattor av olika fabrikat
har ofta mycket olika kvalitet, vilket främst
ger sig till känna i samband med skötseln. De
högre kvaliteterna hör till de golvbeläggnings-
material som är lättast att sköta.
Ifartsplattor lämpar sig inte för lokaler dâr
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det förekommer mycket vatten på golvet, t.ex.
entréer direkt från det fria. I övrigt kan de
användas i de flesta utrymmen i bostäder, kon-
tor m.m. I tamburer och kök är de utmärkta
om de sköts rätt.

Gummi
Gummimattor tillverkas genom att gurnmi blan-
dat med fyllmedel och pigment valsas till rätt
tjocklek, varefter de vulkaniseras i särskilda
pressar. Tjockleken varierar för olika fabrikat
mellan 3 och 5 mm. Gummimatto¡ brukar vara
1-2 yard breda. Gummiplattor vanligen i
storlekar mellan 25 X 25 cm och 50 X 50 crn
stansas ur mattor. Gummigolv är i allmänhet
marmorerade och finns i ett stort antal färger,
Vissa fabrikat har kvaliteter som är utförda i
två skikt, ett övre marmorerat och ett undre
svart skikt, vilket ger en billigare produkt.
Gummigolv av olika fabrikat har ofta mycket

olika kvalitet, vilket ger sig till känna i sam-
band med skötseln och eventuellt kan medföra
tillpassning i efterhand. Det finns fabrikat som
är så beskaffade att de under inverkan av tra-
fik, möbelbelastningar m.m., utvidgar sig i
golvplanet. Detta medför att kanterna lossnal
och böjs upp så att man får beskära och klistra
dem på nytt, fig. 9.
Gummigolv av vanlig kvalitet tål inte varaktig

inverkan av lösningsmedel, olja eller fett. Ett
flertal fabrikanter tillhandahåller emellertid
fett- och oljebeständiga specialkvaliteter. An-
vänder man olämpliga rengöringsmedel eller
oljevax till skyddsbehandling skadas materialet
så småningom. Ytan kan svälla och bli klibbig
eller också kan den bli skrovlig och sprickig.

Fig. 10. De

flesta tunna
golubeldggníng-
ar skadas au
stolar på rullar.
Bilden uísar
korkplattor, drit
lcorkgrgn undan
för undan loss-
nat och eftet-
lcimnat gtopar i
ytan.
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Korkltlattor
Korkplattor tillverkas av korkgryn, som under
högt tryck och värme pressas samman till
plattor. Värmen smälter i korken befintliga
hartser, vilka vid avsvalningen binder sam-
man grynen. Det förekommer att.korkplattor
vid tillverkningen beläggs med en vinylplast-
folie. Eftersom det inte går att genomfärga
kork kan man på korkplattor endast få små
variationer i brun färg. Vanligen saluförs
plattorna i tre nyanser, nämligen ljust gul-
brun, mellanbrun och mörkbrun. Formatet är
kvadratiskt med 15 till 30 cm sida. Tjockleken
brukar vara 8 mm, varvid plattorna i regel är
spontade. Även tunnare, ospontade plattor finns
i marknaden.
Korkplattor är svåra att hålla rena om nran

ej skyddsbehandlar dem med lack eller vax,
En nackdel är att stora möbelbelastningar kan
lämna kvarstående intryck, fig. 10. Rätt skötta
passar de bra i bostadskök' sovrum, torrbastur
samt bakom diskar i butiker och i liknande lo-
kaler, där' ett varmt och mjukt golv är önsk-
värt.

Val av golvbeläggning
Vid val av golvbeläggning bör man för varje
utrymme klarlägga de blivande påfrestningar-
na och med ledning av dem bestâmma sina

ïaii"î,:1,î':äi,ï,ï 
" 
-",x1 ::il'ï'.ii:

TabeII 3. Förslag tiII ekonomisk kalkgl för uarat golu uíd ndgra
olíka alternatiu för skgddsbehandling. SÍffrorna i tabellen är
avsedda att uisa de olika kostnadsposternas storleksordníng och
ínbördes betydelse

kök, vardagsrum,
lambur sovrum

lrcl v¡r¡' ot:lt ctt trtt ulttal fablikat rlted varieran-
tlo cgcnskapcr'. I(vulitctsvariationerna mellan
fut¡r'ikatcn inoru varje sådan grupp är beträf-
fandc rnånga cgcnskaper av sâmlna storleks-
ordning som variationen mellan grupperna.
Val av golvbelâggnng bör ske genom jäm-

förelse mellan de uppställda kraven och egen-

skaperna hos de fabrikat som kan komma i-
fråga. På grund av att man hittills saknat all-
mânt vedertagna provningsmetoder och fabri'
kanterna till fölid härav i allmänhet lâmnat
ytterligt sparsamma upplysningar ângående
materialens egenskaper har man hittills inte
kunnat göra sådana jämförelser objektiva. Man
har då fått lita till erfarenheten vilket försvå-
rats av att så gott som alla golvspecialister är
bundna vid något eller några fabrikat.
Man kan dock ge vissa allmânna riktlinjer för'

val av golvbeläggning med vilkas hjälp man
åtminstone bör kunna undvika en del misstag.
De baserar sig på en enkel ekonomisk kalkyl'
varvid man studerar årskostnaderna för an-
skaffning, skyddsbehandling (lackering, oli-
ning, vaxning) och rengöring. Från ekonomisk
synpunkt bör man givetvis välja en golvbelägg-
ning där summan av dessa poster blir mini-
tnum,
Har man avlönad städpersonal kan rengö-

ringskostnaden beräknas med hânsyn till tim-
lönen. I fråga om bostäder och andra lokaler,
där rengöring utföres i "egen regi" blir kal-
kylen beroende av det värde man vill sätta på
eget arbete. Man kan dä som ena ytterlighet
ta med enbart kostnaden för rengöringsmedel
och städredskap. Den andra ytterligheten blir
att man värderar det egna arbetet likadant
som en stâderskas, nu (1957) ca 3 kr/h.
Går man en medelväg och antar 2 kr. som

timlön för eget arbete blir årskostnaden för
rengöring av golven i en bostad av samma stor-
leksordning som anskaffningskostnaderna' För
lättstädade golvbeläggningar kan rengörings-
kostnaden sjunka till hälften av detta belopp
medan den för svårstädade kan bli avsevärt
högre. För kontor och dârmed jämställda loka-
ler är skötselkostnaden ofta mycket högre än
anskaf f nin gskostnaden.
I fråga om skyddsbehandling kan man föra

ungefär samma resonemang beträffande eget

arbete. Arbetskostnaden har emellertid i detta
fall oftast något mindre betydelse än i fråga
om rengöring, eftersom man inte skydds-
behandlar så ofta. Däremot är kostnaden för
behandlingsmedel ganska hög. Yax kostar 6-
12 öre per m' och gång, beroende på de in-
köpta kvantiteterna, Yaxar man ofta blir där-
för också denna årskostnad betydande.
Jâmförelse mellan olika alternativ vid val av

golv och olika alternativ för golvvård kan gö-

ras i tabellform, I tabell 3 antas samma vaxade
golvmaterial ligga i en hel bostad. Till följd av
olika påfrestningar och olika vård får man
olika lång varaktighet. Man kan dock inte
säga exakt hur varaktigheten kommer att va-
riera. Siffrorna i tabellen tyder på att man från
ckonomisk synpunkt inte bör vaxa alltför ofta.

Anskaffningskostnad . ... hr/m"
Varaktighet (antagen)' ,..... år
Ä,rlig avskrivning av anskaffnings-
kostnad (r'äntefot 5 0/o) ..... kr/m'år

Skyddsbehandling' (vaxning) gånger/år'
Vaxhostnad' , , kr/m'åt
Arbetshostnacl för' vaxning* ... kr/m'år
Grundlig rengöringn .. gånger/år
Lätt rengörins . .. .. gånger/år
I(ostnacl för' rengöringsmedel, redshap

n.n, . kr/m" år
Arbetskostnad för rengöring"., kr/m" år
I(ostnacl för skyddsbehandling Ì ren-
göring exklusive eget arbete. . kr/m" år'

I(ostnad för' sl<yddsbehandling * ren-
göring . ...... kr/meår

'Iotal årskostnad exklusive eget
arbete kr/m'år

Total årskostnad .. ... kr/m'går

0,08 0,24 0,04 0,08
41224

100 92 50 48

15

10 15

1,94 1,4í)

412
0,50 1,50

0,22
2,20

o,72

15
20 30

1,20 0,98
24
o,25 0,50

0,24 0,11 0,12
2,44 1,10 1,16

t,7 + 0,36 0,ß2

3,00 4,42 1,50 1,86

2,66 3,19 1,56 1,60
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Slutord
Utvecklingen av nya golvbeläggningar har till
stor del dikterats av önskemålet att få fraur
rnaterial som krâver mindre skötselarbete än
de tidigare vanliga typerna. Man har försökt
göra material med ringa känslighet för vatten
och smuts för att därigenom urinska behovet
av rengöring och skyddsbehandling. De flesta

av våra vanligaste golvbeläggningar är från
denna synpunkt fortfarande otillfredsställande
och de som är bra har brister i andra väsent-
liga hänseenden. Det förefaller som om man
främst bland plasterna kan vänta sig nya mâ-
terial som har sådana fysikaliska och kemiska
egenskaper samt sådan mikrostruktur (slät yta)
âtt rnan kommer att kunna tala om verkliga
framsteg.



Korttidsprovning ay golvmateria Is

av nötni ngshå I lfasthet

För undersökuing av golvbelüggningarnas av-
nötningshållfasthet finns ett relativt stort an-
tal förfaranden utarbetade. Man kan indela
dessa i två huvudgrupper, dels sådana dåir man
använder ett bundet sliprnedel i form av slip-
duk eller slipskivor, dels sådana där man an-
vänder ett.löst slipmedel. I den senare gruppen
återfinnes rnetoder enligt vilka sand fallel eller
blåses mot provet, sådana där provet får lotera
under ett sandlager och slutligen apparater i
vilka provet trycks rnot en roterande stålskiva,
vilken successivt påföres slipmedel. Alla dessa
metoder ger endast vid jämförelse mellan pro-
ver med i huvudsak likartadc egenskaper slit-
ningsvärden som någorlunda överensstämmer
ned praktisk erfarenhet. Utsträckes jämförel-
sen till material av olika beskaffenhet blir re-
sultatet ofta direkt missvisande. Orsakerna lig-
ger sannolikt i att betingelserna under prov-
ningen alltför starkt avviker från dem som rå-
der under naturliga förhållanden.

Provnlngsmaskin
Flemmens Forskningsinstitut har för' sina un-
dersökningar av golvvårdsproblemen låtit kon-
struera en apparat för provning av golvrnate-
rial med vilken man har sökt efterbilda de na-
turliga betingelserna i så stor utstrâckning som
möjligt (Tekn. T. 1956 s. 378). Då man sam-
tidigt har önskat kunna undersöka relativt
stora prover och enkelt kunna ändra maski-
nens arbetsprogran för injustering vid kali-

'l'ttl¡cll 1. Egenskaper hos sju prou pã golvmaterial utsatta för
slilttitt¡1 i provbana på en tunnelbanestatíon

Siiltlvcli ttt'l.t-.linish Ticlsklift 26 novenrber 1957.

IIr:Ir,r:k,
ttirr¡¡

Tvp Ur- Volym- Hård- Vatten-
sprunglig vikt hetl absorp-
tjocklek tion

mm g/cmt kp/cm' gldnn

Fil. ilr Nils Sundé.n, Stochholm

620.178.10 : 09.025.3

breringen har rnaskinen fått en rätt kornplice-
rad uppbyggnad, fig. 1. Blir det aktuellt att
lionstruera en ny golvprovningsrnaskin tordc
den kunna byggas betydligt cnklare.
Den nötande delen i naskinen är en lädet'-

ldädd cirkelrund platta som bringas att utföra
cn stegliknande r'örelse mot provet. Som slip-
rnedel användes en bestämd mängd kvartssand
av en viss gradering. Avnötningen bestäms ge-

nom vägning av provet före och efter pror'-
ningen, som upprepas till dess reproducerbara
värden erhåIles. Provningarna utföres i ett lun
med konstant temperatur och luftfuktighet.

Kalíbruing
En del av utvecklingsarbetet har utförts av Sta-
tens Nâmnd för Byggnadsforskning och har
orrfattat kalibrering av maskinen och utform-
ning av en praktiskt användbar metod för ru-
tinmässiga provningar'.
I(alibreringen har tillgått så, att prover av

sju vanliga golvmaterial, tabell 1, utlagts i en
utgångsspärr i cn T-banestation i Stockholn.
Spärlen passerâs årligen av ca 2 milj. trafikan-
ter och då spärrens bredd är mindre än 1 m
är slitningen mycket kraftig.
Provbanan var anordnad på så sätt att plo-

velna klistrats upp på alurniniumplåtar, vilka

Fig. 1. Detaljbild au goluprouníngsmasÃ'in konstLue'
rad uirl H emmens Forslcningsinstituf.

,\ Gumnri ..,..... 3,5
ll (ìrrmmi ........ 3,5
(: l'VC, laminerad 2,5
l) PVC, enskiktad 2,5
l'l PVC, enskiktad 2,5
lr llartsplatta 3,0
(i Ilartsplatta, "asfalttiles" 3,5

ll,,,lrrl{l ¡rc(l l-, mrn hula unrlcr 20 Ì<p belastning.
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Fig. 2. Proubanan pti sin plats í utgdngsspdrr i
I(ungsgatans tunnelbanestation, Stockholm.

spänts fast i en plåtram placerad ovanpå den
ordinarie golvbeläggningen. Hela anordning-
en kunde därför lâtt tas bort och proverna lös-
göras för kontrollmätning samt shiftas för att
rnan skulle kunna eliminera eventuella olik-
heter i slitningen på olika punkter längs banan,
fig. 2.
Avnötningen bestämdes genorn rnätning av

tjockleksminskningen. På varje prov mâttes
tjockleken i 45 punkter med en noggrannhet av
0,01 mm, fig. 3. Mätningarna företogs i regel en
gång i månaden. Sedan en del besvärligheter
med klistringen övervunnits, fungerade anord-
ningen tillfredsstâllande, och de olika mate-
rialen kundc klassificeras entydigt.
Vid valet av golvmaterial för provsträckan

rnåste rnan åiven ta hänsyn till att vatten under
vissa omständigheter kunde komma i kontakt
rued proverna. Fuktkäusliga material, t.ex, trä
och linoleum, har därför inte kunnat tas med,
Provbanan utlades i februari 1956 och efter

tolv månader var nedslitningen på det ur nöt-
ningssynpunkt sämsta materialet ca 1,2 mm
och för det bästa ca 0,1 mm. Slitningen var
clärför inte så stark som man hade väntat sig,

Fig. 3. Mcitanordning f õr prouerna i fig. 2.
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vilket antagligen samrnanhänger ned att tra-
fiken i huvudsak var rätlinjig. Sarnma iakt-
tagelse, att linjär trafik ger ganska ringa slit-
ning, har gjorts vid provbanor i utlandet. De
erhållna resultaten har dock varit fullt till-
r'äckliga för det avsedda ändamålet.
Prover av de utlagda materialen tagna ur sam-

rna parti undersöktes samtidigt i golvprov-
ningsrnaskinen. Med den metod som först an-
vändes erhölls överensstâmmelse mellan avnöt-
ningen i maskinen och i provbanan endast för-
de hårdare materialen. De mjrke materialen
gav i maskinen alltför höga avnötningsvärden.
En undersökning av slitningen på sulmateria-

let som funktion av golvmaterialets hårdhet vi-
sade att sulan vid slitning mot ett mjukare ma-
terial nöttes snabbare än vid slitning mot ett
som var hårdare än sulan. Om man därför
valde ett sulmaterial med en hårdhet mellan
det hårdaste gummimaterialet och det ur hård-
hetssynpunkt närmast följande skulle man kun-
na vänta sig en bâttre anpassning mellan ma-
skinen och provbanan,
Detta visade sig också vara fallet och efter ut-

byte av det tidigare använda konstlädret rnot
vanligt sulläder erhölls relativt god relation
mellan avnötningen i maskinen och i prov-
banan, fig, 4, Avvikelserna är störst för' mate-
rial F, vilket sannolikt hängcr samman med
detta materials större fuktkânslighet. För de
övriga materialen ligger avvikelserna inom fel-
gränserna,
Även om överensstämmelsen mellan prov-

sträckan och golvprovningsmaskinen sålunda
har kunnat göras acceptabel, återstår frågan
om förhållandena i tunnelbanespärren ger en
pålitlig bild av den naturliga slitningens in-
verkan på golvmaterial. Det skulle därför ha
varit av stort vär'de, om plovbanor kunnat ut-
lâggas på andra platser. Då det ernellertid âr
myckct svårt att finna ställen med tillräcklig
trafikintensitet, har detta hittills ej varit möj-
ligt.

Utförda prouningat
I golvprovningsmaskinên har efter kalibrering-
en ett antal golvmaterial undersökts. I stort sett
har resultaten varit samstâmmiga med de för
rnotsvarande material från provbanan. Dessa
resultat tyder på att hårdheten har ett mycket
stort inflytande på avnötningshållfastheten.
Men då även övriga mekaniska egenskaper
måste inverka, har förutom hårdhet âven drag-
hållfasthet och brottöjning bestämts för några
homogena rnaterial, huvudsakligen de från
provbanan, tabell 2.
Det framgår att hög draghållfasthet, stor töj-

ning vid brott och liten hårdhet samverkar till
hög slitstyrka. Det största inflytandet förefal-
ler hårdhet och brottöjning ha inom det om-
råde som undersökningen omfattar. För mate-
rial med ännu större hårdhet kan man dock
r'änta sig att förhållandena är andra. För mar-
rnor med en hårdhet av 6 500 kp/cm'har exem-
pelvis ungefär samma slitningsvärden erhållits
som för prov G.



Att draghåIlfasthet och brottöjning hal dct
nämnda inflytandet på rnaterialens nötnings-
hållfasthet är naturligt, Däremot han hård-
hetens inverkan förefalla egendomlig. Om man
cmellertid tänker sig ett större antal sandkorn
i press mellan sulmaterial och golvbeläggning,
kommer sândkornen att tryckas djupast in i
det mjukaste materialet och vid glidning mel-
lan de båtla ytorna kornmer det största antalet
sandkorn att vara i vila i förhållande till det
mjukare materialet. Nötningspåkänningen korn-
mer därÎör att bli störst för det hårdare
materialet. Det är därernot inte nödvändigt att
ctt hårt material rnåste ha dålig slitstyrka, då
den av hårdheten betingade större påfrestning-
en kan kompenseras på annat sätt, Dessutom
tillkomrner den faktorn, att sandkornens avnöt-
ningsförmåga sjunker då det provade matc-
rialets hårdhet börjar närma sig kvartsens.
Erfarenheter som delvis hämtats från prover

utsatta för naturlig slitning, visar att den san-
nolikt enda riktiga honstruktionsprincipen för
en apparat av här avsett slag är användning
av ett löst slipmedel och ett sulmaterial med
samma hårdhet som den som normalt sulläder
antar efter en tids användning. Till detta kom-
mer, att värmeutvecklingen under provningen
måste hållas så låg som möjligt, då rnånga ma-
terial är termoplastiska.
Sulmaterialet kan erbjuda vissa svårigheter,

då dess yta till en början kan förändras av-
scvärt. Detta kan dock i viss rnån undvikas,
genom att nya slitsulor inköres innan de tas i
bruk för provning. Sulmaterialets inflytande
på provningsresultaten innebär ocl(så, att en
allmän övergång till annat rraterial för sko-
sulor måste medföra en förZindring av relatio-
nen mellan olika golvmaterials slitstyrka.
Linoleum, som på grund av sin stora vatten-

liänslighet ej kunde tas med vid kalibrerings-
försöket, ger i vaxat skick slitningsvärden som
är något högre än de för gurnmi. Ovaxad lino-
leum ger däremot värden som snabbt ökar 

-som gränsvärde erhålles r'ärden som ligger upp
till tio gånger vürdet för vaxad linoleum.
Även en del golvlacker har i samarbete med

Färg- och Fernissindustriens Centrallaborato-
riurn undersökts i maskinen. I cn del fall har
överensstämmelsen med praktiska försök varit
god men i andra fall tyvärr dålig. Detta kan
delvis bero på att ett lackskikts livslängd inte
cndast beror på lackens egentliga avnötnings-
hållfasthet utan även pä vidhäftning, under-
lagets beskaffenhet, appliceringssättet, tids-
rymden mellan applicering och ibruktagande
m.m. Dessutom ligger golvlackernas slitstyrka
inom ett mycket snävare område ân golv-
beläggningsmaterialens, varför dc experimen-
tella felen får större betydelse. Arbetet inom
detta område fortsätter.

lnverkan aY å¡dring
Provning av golvbeläggningsvaror sker av na-
turliga skäl i regel på relativt nytillverkat ma-
terial. Man måste vicl bedömuingen även ta
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Fig. 4. Jdmfötelse mellan aunötning i Ê goluprou-
ningsmaskínen, llll tunnelbanespdrren. De uågtãta
strecken i staplarna anger medelvrirden samt högsttr
och ltigsta utirde uid minst tre bestämningat.

ìränsyn till att nötningshållfastheten liksom
rnaterialets övriga egenskaper förändras med
tiden. Denna åldring kan ha olika orsaker be-
roende på materialets uppbyggnad. Den van-
ligaste orsaken är' en långsamtgående oxida-
tion, som yttrar sig i en tilltagande hårdhet
och sprödhet hos materialet. För plastmate-
rialen tillkommer även, att det använda mjuk-
ningsrnedlet långsamt avdunstar, vilket även
lnedför en ökning av hårdheten. Golvmateria-
len kommer dessutorn undel sin användning
att utsättas för inverkan av vatten och ren-
gör'ingsmedel, vilket bidrar till materialets ned-
brytning.

TabeII 2, Samband mellcut aunötníttgshåIlf ast-
het mätt pd pÍoubana í en tunnelbanestation
och några andra mekanÍska egenskaper

Drag- Brott- Hårdhet Av-
hållfasthet töjning nötning

l<p/cm! 0lo kp/cme mm

A
B
D
E
F
G

39
56
60
55

t47
72

103
32
75
30

2

<1

90
140
300
300
300
500

0,20
0,35
0,40
0,52
0,73
1,10

Ð
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I)et vorc där'för önskvär't att uran komplette-
r-ade slitningsundelsökningarna med någon
form av accelererad åldring. För detta ilndamål
finns ett antal rnetoder, vilkas värde dock för
närvarande är osäkert. De grundar sig i all-
mänhet på att provet växelvis utsättes för
ultraviolett bestrålrring, värme, köld och vat-
ten. Beroende på avvägningen mellan de olika
behandlingarna erhålles olika resultat. Det är
därför ett mychet tidsödandc arbetc att v:ilja
en för detta ändamål lämplig rnetod.
Ett enklare förfarande, som sedan länge an-

vänts för undersökning av gummits åldring,
består i att provet lagras vid 70'C under viss
tid. Det anses att sju dygn vid denna temper-a-
tur motsvarar ca 5 år under mcst gynnsamma
förhållandcn. Denna metod användes också för-
provning av en del plastrnaterial.
För tillfällct tordc dcnna metod vara den till-

förlitligaste. Då den ju inte ger någon uppfatt-
ning om vattens invcrhan på materialet, bör
den kompletteras med en bestämning av vat-
tenabsorptionen, NIán kan anta, att ett material
nred hög vattenabsorption skadas mera av vat-
tenbehandling än ett med låg. Den höga vâtten-
absorptionen medför ofta stor svällning, vilket
orsakar spänningar och rörelser i materialet.
Upprepade behandlingar med vatten kommcr
därför' att försämta de mekaniska egenska-
pel'na,
Hög vattenabsorption medför. också, att ren-

göringsmedel kan sugas in i materialet och
¡låskynda nedbrytningen.

Reproducerbarhet
Då den specifika avnötningen i golvprovnings-
naskinen ür g-anska ringa, kommer reprodu-
cclbarhetcn att påvcrkas av en del yttrc fah-
torcr, fr'ämst fuhtabsorption.
I gynnsamna fall, dvs, för' rnaterial ned stor

avnötning och ringa fuktabsorption, âr repro-
clucerbarhcten ofta bättre än 10 /o. U¡d.er
og'ynnsâlnmâ betingelser kan den bli avsevärt
sümrc, I regel torde man dock kunna räkna
mecl att rcsultaten ür reproducerbara inonr
t5 %.
Ogynusaurma rnaterial ur reproducerbarhets-

synpunkt är frarnförallt de med porig yta, i
vilken slipmedlet fastnar och förrycker rcsul-
taten. Även en del hygroskopiska material kan
bereda svårigheter, vilka dock delvis kan över-
viunas genom lång lagting i lionditionerat lur.n.

Slutord
De redovisade försöken visar, att det hal varit

niöjligt att konstruera en appatat sorn för ett
antal golvmaterial av mycket olika typer gör'
clet möjligt att bestämrna avnötningshållfast-
heten.
Även om rnetoden har vissa begränsningar är

clen dock för tillfället den som bäst uppfyller
de krav som kan ställas. Statens Provnings-
anstalt och Chalmers Provningsanstalt kom-
rner dârför att på anmodan utföra provningar
cnligt denna metod.

Norrküpings'Iidningnrs {kticbolag N-orrköpirgl95B



Fel och rätt vid läggning av keramiska golv

Sammanställt av civilingenjör Christer Bring,
Statens Namnd för Byggnadsforskning,
i samarbete med Höganäsbolaget, Iföverken
och Svenska Cementföreningen.
FOr detaljerade anvisningar beträffande lagg-
ning och fogning av keramiska golv hänvisas
till kap. S i nya ByssAMÃ.

Särtryck ur tidskrif ten Byggnadsínduslrin
1957 : 11 och 15 -samt 1958: 3



I. Uppbuckling

Got*, av keramiska plattor utsätts ofta för stora
påkänningar av temperaturväxlingar, trafik, stö-
tar och slag, angrepp av flytande kemikalicr
m. m. För att golvet skall tåla dessa påkänningar
räcker det inte med att välja rätt typ av platta.

Man måste också ställa stora krav på såväl un-
derlaget (bärande delar och läggningsbruk) och
fogarna som på arbetsutförandet. Slarv eller miss-
tag vid projektering och läggning kan leda till
svåra skador.

På grund av krympning, nedböj-
ning och plastiska deformationer i det
bärande betongunderlaget samt värme-
eller fuktutvidgning i plattorna kan
tryckspänningar uppstå i plattornas
plan. Tryckkraften längs ett obetyd-
ligt lutande plattskikt kan delas upp
i en horisontell och en vertikal del.
Den senare strävar atl lyf.ta plattorna.
Om denna kraft blir större än vidhäft-
ningen lossnar plattorna och spänning-
arna utlöses gengm att plattskiktet
bucklar upp i en båge eller en spetsig
vall (bild 1).

Bild 2 visar en uppbuckling av clen

typ som är tecknad överst på bild 1.

Den har inträffat i ett pannrum tro-
ligen främst på grund av plattornas
värmeutvidgning i golvplanet.

På bild 5 ser man en uppbuckling
av den typ som visas underst på
bild 1.

För att studera uppbucklin gar bygg-
des 1951 en särskild försöksanordning
på Höganäsbolagets laboratorium.
Den bestod av en fritt upplagd balk
(bild 4), 5 m lång och 0,5 m bred,
och antogs föreställa en strimla utsku-
ren ur ett bjälklag med 5 m spänn-
vidd. På betongen lades klinkerplattor
i tur och ordning enligt olika lägg-
ningsmetoder.

Med hjälp av en skruvanordning
kunde man åstadkomma önskad ned-

Uppbuckling
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böjning på balkens mitt. Nedböjning-
ens storlek avlästes på en graderad
skala (bilcl 4, 5 och 6).

Bild 5 visar ett för'sök, clär plattoL'-
na lagts enligt den hittills i vårt land
gängse s. k. torrpudringsmetoden. Vid
20 mm nedböjning började plattorna
lossna. När balken sedan belastades
hårclare (43 mm nedböjning), spräng-
des plattorna i mittpartiet loss och
kastacles upp i luften.

Ett försök där skruvanordningen ej

användes visas på bild 6. En kil drevs
från sidan in mellan plattorna och
läggningsbruket. Plattorna gick upp i
en spetsig vall samtidigt sorn balkens
underkant sjönk 7 mm. Detta innebär
att plattorna innan de lossnade med-
verkade i balkens tryckzon. Tryck-
kraften i plattskiktet på grund av
egenvikten enbart torde ha varit av
storleksordningen 30 kg/cmz,

De inledningsvis berörda {örutsätt-
ningarna för spänningar i plattskiktet
föreligger ofta. Om läggningen utföres
så att vidhäftningen mellan läggnings-
bruk och plattor blir god (ca 10 kg/
cm2) behöver man dock ej riskera att
själva plattskiktet bucklas upp. Ge-
nom att dessutom anordna ett glid-
skikt mellan läggningsbruk och under-
lug och lägga dilatationsfogar på

lämpliga avstånd kan man även und-
vika ¡isken att plattor inklusive lägg-
ningsbruk bucklas upp.

Bild 7 visar i princip hur dilata-
tions{ogar bör anordnas i ett större
golv. I lokaler rned normala tempera-
turförhållanden bör man inte ha större
samrnanhängande ytor än 25 m2 (t.ex.
5x5 m). I pannrum och på andra
ställen med stora temperaturvariatio-
ner kan man tvingas gå ned ända till
4 à 9 m2 (t. ex. 2 x 2 m respektive
3 x 3 m) som största yta mellan dila-
tationsfogarna.

Närmare läggningsanvisningar läm-
nas av fabrikanternas serviceavdel-
ningar.

PlocerÌng ov dilotorlonslogo.. Prin<¡pritn¡ng

E E E

E tr tr tltl



I I. Läggningsbruk

G.O viclhäftning och starkt läggnings- och fog-
bruk har stor betydelse för golvets hållbarhet vid
trafik, stötar och slag, påverkan av vätskor m. m.
I första avsnittet har bl. a. framhållits, att vicl-
häftningen mellan plattor och läggningsbruk

n-råste vara god för att man ej skall riskera skador
av typ uppbuckling. I detta avsnitt behandlas in-
verkan på vidhäftningen ay läggningsbrukets
sammansättning och arbetsförfarandet.

Läggningsbluket tillblandas vanli-
gerì av standardcement och sand i för-
hållandet 1: 4. Det läggs normalt ut i
ett cirka 3 cm tjockt lager, som bör
vara väl packat. Vid hårt frestade golv
bör särskild omsorg ägnas sandens

gradering och brukets komprimering
vid läggningen. Vid dåligt packat

läggningsbruk kan det bli brott en

bit ned i bruket även om bindningen
platta-bruk är god.

Vid institutionen för byggnadstek-
nik vid Chalmers tekniska högskola
har utförts ett examensarbete, som vi-
sar att vidhäftningen mellan platta och
läggningsbruk förbättras om bruks-
ytan anrikas med cement. Sådan ce-

mentanrikning utförs också allmänt.
Hittills har man i vårt land därvicl hu-
vudsakligen använt den s. k. torrpud-
ringsmetoden. Som benämningen an-
ger innebär den att läggningsbrukets
yta pudras med torr cement. Enligt
en annan metod, >>våtmetoden)), som
på senare år börjat användas, sker an-
rikning med en cement- eller sand-
cementslamma, som till några mm
tjocklek breds ut på bruksytan.

I samband med de stuclier av upp-
buckling som beskrivits i avsnitt I
jämfördes i den där använda försöks-
anordningen (bild 4) vidhäftningen
hos plattor lagda enligt de två olika
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metoderna. Den på arbetsplatserna

gängse uppfattningen är att vidhäft-

ningen blir god om bruk följer med då

man en stund efter läggningen tar upp

en platta. Så sker nonnalt vid rätt ut-

förcl torrpuclring (bild 8). Undersök-

ningen visade emellertid att detta ej är

ett godtagbart mått på den slutliga

vidhä{tningen. När plattor som lagts

enligt torrpudringsmetoden efter en

månad slogs loss (bild 9) fann man att

vidhäftningen var mycket dålig' När-

mare studium visade att bruket i vid-

häftningszonen hade en mängd t. o. m.

för blotta ögat sYnliga "groPar" och

>>toppar>>. Endast topparna hade kon-

takt med plattorna. Dcn slutligen vid-

häftande ytan blir därför vid denna

metod endast en liten del av den to-

tala (bild 10).

Vid våtmetoden (bild 1i) inträf{ar

det ofta att inget bruk {öljer med, då

man tar upp en platta strax e{ter lägg-

ningen. Ar plattan smetig av cement-

slamma blir vidhäftningen trots detta

god. Vicl försöken kunde plattorna

efter en månacl ej avlägsnas hela utan

måste mejslas bort i stycken (bild 12)'

Dessa erfarenheter bestylks av bil-

derna lJ och 14. Där visas plattor som

brutits upp ur färdiga golv sorn legat

någon tid. På bild 15 (torrpuclrings-

metoden) ser man tydligt skiljelinjen

mellan platta och läggningsbruk. Vid-

häftningen är på stora delar obefint-

lig, På bild 14 (våtmetoden) kan man

tydligt se en f ärgdif f erens mellan

slamma och läggningsbruk (undre pi-

len). Plattans underkant (övre pilen)

framträder däremot ej, främst därför

att viclhä{tningen mot slamman àr

mycket god.

Närmare läggningsanvisningar läm-

nas av fabrikanternas serviceavdel-

nlngar.



III. Fogar av cementbruk

G"O vidhäftning och starkt läggnings- och fog-

bruk har stor betydelse för golvets hållbarhet vid
trafik, stötar och slag, påverkan av vätskor m. m.

I de två föregående avsnitten har bl. a. vidhäft-
ningen mellan platta och läggningsbruk diskute-

rats och särskilt läggningsbrukets sammansätt-

ning, arbetsförfarandet vid läggningen och risken

f ör uppbucklingar. I detta avsnitt behandlas

fogarna.

Fogarna bör
och färg samt
att vätskor ej
plattorna.

vara jämna till forrn
så väl fyllda och täta
kan tränga in ut-rdcr

o,1 Otr25 O,% O,5

Siktdiogrom 1ör
29 4,o mm
tilI fogbrul<

1,O

sond

Fogbrcdden bestäms dels av rnått-
variaiioner hos plattorna och dels av

lrravet alt fogbruket skall kunna
tanga ned i och fylla fogarna. Fog-
bredãen bör därför för sintrade plat-
tor vara 3-6 mm och för klinkerplat-
tor 4-9 mm. För Plattor av 2' sorte-
ring bör dessa fogbredder ökas med
1 à2mm.

betongtill-
också vid
or mecl ce-
iska och i

viss mån kemiska motståndskraft är

beroende av blandningsförhållandet
mellan cement och ballastmaterial
samt ballastmaterialets gradering och

hållfasthet.

Fogbruket tillblandas av standard-
."*..tt och sand, helst i förhållandet
1: J. Brukets konsistens bör vara som

smidigheten genom extra vattentill-
sats. Bild 15 visar ett mikrofoto av ett

ll,,*.
i\r.

d..'¡È



bilrl l(r. l)e ljusarc particrna där är
tr,rll¡s truaterial.

Vicl hårt utsatta ytor måste man
,i¡¡rr.r sammansättningen och bland-
rrirrgcn av fogbruket särskild upp-
¡uli lksamhei. Genom att använda väl-
¡.ilatlerad (bild 17) sand av en stark
lrcr'¡;art kan man med föreskriven ce-

rrrcnthalt och lågt vattc¡rcemcrrttal
,ist.rclkornma ett för fogning väl läm-

¡rat bruk. Sådan sand av f inmalen
kvartsit finns i marknadcn. Genom att
använda den har man väsentligt kun-
nat öka motståndskraften hos golv i
exempelvis mejerier och konservindu-
strier. Fogarna blir med sådant bruk
praktiskt taget vätsketäta, vilket är
f ördelaktigt beträf f ande alla utrym-
men där man handskas med vätskor
men även för altaner, balkonger m. m.

För golv i utrymmen med påverkan
av slrra lösningar (pH<a) måste man
till fogarna använda specialbruk som
inte innehåller cement (s. k. syrafast
brurk).

Särskild omsorg bör även ägnas
fogfyllnadsarbetet. Vid illa fyllda fo-
gar kan skador uppstå även om golvet
på ytan verkar välgjort. Till att börja
med bör en del av läggningsbruket
underifrån pressas upp i fogarna när
plattorna knackas ned. Det uppifrån
komrnande bruket föres med gummi-
spackel i plattornas diagonalriktning
(bild 18) varvid risken {ör "luftkud-
dar', mellan läggnings- och fogbruk
minskas. Om man har för smala fogar'
eller för grov sand i fogbruket, kan
detta bli ,rhängande'> och ej fylla fo-
gen helt (bild 19). Viktigt är även att
dcn färdiga fogen ligger i plan med
plattornas överyta, Plattor utan or-
clentligt kantstöd är känsliga för slag,
och en sådan fog skadas lätt av trafi-
ken. Bild 20 visar ett vanligt ntseende
i ett senare skede hos ett illa f ogat
golv som varit utsatt för stark trafik
och t. ex. mjölksyra. Genom att Íog-
bruket lösts ut har plattornas kanter
krossats av trafiken och syran kunnat
rinna ned och skada även läggnings-
bruket. Bild 21 visar ett fotografi av

en sådan skada.

Närmare läggningsanvisningar läm-
nas av fablikanternas serviceavdel-
nlngar"

len fog,somör för smol blir fogbruket
"hörqordd' och lrönger el ned lill boltnen.
Dcssutom fðr löggningsbrukel swårl
ott tróngo upp underifrån

Fogbruk Luft Läggningsbruk

Fogens ulseende frEn börjon.

Smot fog

Normol fog

Ulse¿nde{ ov ol,onsfðerde fog sedon den uÌsclls
fiÍr ongrepp or,, miötksyro soml mekonisk åverkon
genom lrofik. Aven läggningsbrutret hor u{lösïs
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Förr i tiden byggc{e man i stora delar av landet
normalt källarlösa hus. På den tiden förändrade sig
både material och konstruktionssätt oerhört lång-
samt i jämförelse med dagens hektiska utvecklings-
takt på b1'ggnaclsområdet. Resultatet blev - och det
får vi dagligen påminnelser om nuförtiden - att
man verkligen under generationer hann lära sig hur
en konstruktion skulle utföras och hur etl material
skulle användas för att det hela skulle fungera till
belåtenhet. Nu begås misstag på löpande band -och gång på gång kommer man tillbaka till att
utföra konstruktioner som man gjorde förrl

Orsakerna üll att man, särskilt under detta år-
hundrade, har börjat använda källare under bostads-
huset är flera. Dels ville man gärna ha det kylda
matförrådet mera lättillgängligt än det var i den
gamla friliggande jordkällaren och dels var man vid
de första centralvärmeanläggningarna tvungen att
placera värmepannan lägre än radiatorerna för att
kunna få cirkulation på vattnet.

Genom teknikens utveckling har vi i dag kommit
i det läget att vi åter kan slippa källaren. Vi har
fått kylskåp som i stort sett ersätter behovet av
matkällare. Vidare har vi numera som regel cirku-
lationspump på värmesystemet. Därigenom kan
pannan placeras i bottenvåningen samtidigt som
rördimensionerna kan minskas så kraftigt att kost-
naden för pumpen mer än väl inbesparas.

Alla dessa förhållanden, tillsammans med att ett
källarlöst hus blir bekvämare i användningen och
lättare kan anpassas till trädgården, gör att allt fler
människor i dag vill ha en källarlös villa.

Tyvärr har det inträffat att de som började an-
vända det källarlösa huset "glömde bort" att detta

var en gammal beprövad konstruktion, som både i
utförande och använclning fordrade tillämpning av
cle erfarenheter traditionen hade givit.

Vid utförandet har man två huvudtyper att välja
mellan, dels med golv direkt på mark och dels med
kryprum under ett fribärande bjälklag, den s k
torpargrunden.

Golu på, mark

Hus med golv direkt på mark kan utföras enligt
två huvudalternativ, nämligen dels med uppvärm-
ningsystemet inlagt i golvet och dels med vanligt
uppvärmningssystem.

Den ur teknisk synpunkt lättaste varianten är
den som är kombinerad med vanligt uppvärmnings-
system. I(arakteristiskt för golvet är i det fallet att
temperaturen sjunker kontinuerligt från golvets

överyta och ner i marken. Detta gäller under alla
årstider. Detta innebär, att även om marken under
golvet i någon del är mättad med vatten kommer
ångtrycket där aldrig att bli så högt att kondensa-
tion kan inträffa under ett eventuellt fukttätt golv-
material. Däremot kan detta och de klister varmed
det är anbringat utsättas för på kapillär väg trans-
porterat vatten {rån marken, I de fall att {uktkänsliga
material kommer till användning är det således

nödvändigt att ordna med tillräckligt effektiv bryt-
ning av kapillärtransporten nedifrån. Detta kan ske
anlingen genom att ett dränerande lager av grovt
grus, makadam, singel eller skärv utlägges under
betongplattan eller genom att en fuktspärr placeras
över eller under plattan.

Dräneringslagret bör, för att vara effektivt, ha
en tjocklek av minst 10 cm. Om grunden består av
lös lera eller annat finkornigt material, bör utbott-
ning först ske med sand eller grus. Dräneringslagret
skall stå i god förbindelse med de utvändiga dräne-
ringsledningarna.

En annan konstruktion som också ger ett effektivt
skydd mot kapillärtransport är den som visas i
fig 3. Här verkar själva värmeisoleringsmaterialet
kapillärbrytande. I detta fall måste dock träreglarna
impregneras mot röta och en diffusionstät papp in-
Iäggas över dessa för att minska inverkan av varia-
tionen i den relativa lu{tfuktigheten på golvträt.

En fuktspärr kan i övrigt bestå av antingen en

dubbel asfaltstrykning över betongplattan eller av
plast{olier över eller under betongplattan, För ett
golv bestående av en betongplatta skild endast genomFíg 7. Vålø gamla boningshus saknad.e oJtast källare,



Fig 2. Det kätlarlösa ht¿set är inte enbart motiuerat au lägre byggnadskostnatler utan i Liha hög grad au cle stòrre mòilig
heterna dtt på ett tríusarnt sätt anpassa huset tíIl uteutrymnlen och träd'gård'.

10 cm dräneringslager från jorden, måste man under
ogynnsamma markförhållanclen (vattenmättad lera)
räkna med att {å värmeförluster som motsvarar ett
genomsnittligt A.värde för golvkonstruktioner av ca

0,9, även om man isolerat grundmurskanten. Visse¡-
Iigen kan detta É-värde med tiden minskas något på
grund av det värmemagasin, som kan byggas upp
under huset, men trots detta torde det innebära både
alltför dyrbara värmeförluster och hygieniska olä-
genheter, om tilläggsisolering inle kommer till an-
vändning. Vid trägolv är en sådan isolering både
lätt och billigt att anordna. Lämpligast är' att mellan
golvreglarna lägga in en 10 cm mineralullsfilt. Som
tidigare nämnts är detta material dessutom kapillär-
brytande, varf ör' man kan inbespala dränerings-
Iagret, åtminstone för sårlana byggnadsplatser där
man är skyddad {ör ytvatten. Det är {ör övrigt en

nödr,ändig förutsättning för byggnadssältet med be-

tongplatta på mark att byggnaclsplatsen planeras, så

att marken åt alla håll sluttar från bl.ggnaden.
I samband med att golvet isoleras så väl som här

föreslagits (clet ger ett genomsnittligt Ë-värde på 0,3)
måste man räkna med viss ökad risk {ör tjälskador
på byggnadsgrunden. Undelsökningar har emeller-

tid visat, att det är tillräckligt, om grunden föres

ner till hälften av det traditionclla frostflia djupet'

I samband härmecl har erfarenheten visat att man

inte nog kraftigt kan undc 'stryka att ouppvärmcla

för'råcÌsutrymmen i vanlig ordning utsälts för {rost'

risker. Dessa utrymmen bör således byggas med

speciell hänsyn hãrtill och helst konstruktivt skiljas

{rån den övriga byggnadens stomme.

Beträffande platta på mark, har de {lesta miss'

lyckanden som förekommit, inträ{Iat i sarnband med

att man anr.änt sig av golvvärmesystem. ,Man har

velat använda det amerikanska sys[emet med varmt
golv som enda eller huvudsakliga värmekälla utan

att emellertid tänka igenom de kolsekvenser som

detta system för meil sig i sambancl med {ukt{ör-
hålÌanclen m m. Resultatet har också ofta blivit atr

de stora mäirgder fuktighet som finns i marken har

vandrat upp gerlom konstmktionen och samlats un-

der själva golvbeläggningen så att blåsbililning och

iuktskador uppståtr. Som ofta när en viss konstluk-
tion misslyckas har detta skrämt många fr'ån att

över huvucl taget använtla platta på mark. Det är

nödvändigt att klarlägga att förhållanclet helt sam-

manhänger med clel r'ärmda golvets problem' I och



Fíg 3. Platta på, marh utan golauärme, med' sockeln ned-

d,ragen till heLst JrosLJritL d'iu'p,

med att marken under golvytan blir varmare än

själva golvytan, så {inns alla förutsättningar för att

vatten i ångform skall kunna vandra nerifrån under'

grunden och kondensera mot golvytans undersicla.

Vill man emellertid av olika skäl använda golv-

värmesystemet, bör man dels iakttaga att konstruk-
tionen är skyddad mot mark{ukten och dels utföra
den så att värmeförlusten till marken begränsas så

mycket som möjligr.
Skyddet mot fukt kan åstadkommas antingen ge'

nom att golvbeläggningen göres vattenångegenom-

släpplig eller genom att en ångspärr (polyeten{ilm

eller dylikt) inlägges under betongplattan. Ett vat'

tenångegenomsläppligt golvmaterial är t ex ett slen'

golv. Detta får dock inte bonas, emedan bonvaxet

tätar detsamma och resultatet ofta brukar visa sig

som ojämna vaxutfällningar på stenatna, som ât
mycket svåra att avlägsna.

För att mesta möjliga värme skall kunna avges

till bostadsrummet bör själva golvmaterialet vara så

lite värmeisolerande som möjligt. Det är sålunda

principielÌt felaktigt att täcka stora delar av värmda
golv med mjuka mattor. Helst borde sådana inte

heller förses med låga möbÌer, såsom soffa, bok'

hylla osv!!!
Även om man beaktar vad som här sagts om

möblering m m, måste man räkna med ganska be'

tydande värmeförluster till marken. Dessa varierar
dock kraftigt beroende på markens värmelednings'
förrnåga. Vid starkt r'ärmeledande material 

- 
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som styv, fuktig lera eller berg eller där grund-

vatlenytan ligger högt - måste man därför förse

betongplattan med en kraftig värmeisolering. Denna

är speciellt känslig {ör fuktinverkan, med hänsyn

såväl till sin isolerings{örmåga som till varaktighet.

Normalt bör därför fuktskydrìet placeras på värme-

isoleringens undersida.

En o{ta förbisedd faktor vid utförandet av värm-

da golv på mark är att byggfukt, speciellt i betong-

plattan lätt kan ställa till skador på golvbeläggning-

en. Vid den starkt ökade temperaturen i samband

med att värmesystemet igångsättes kommer nämligen

ångtrycket från en {uktig betong att stiga så avse-

värt att tryckutjämningen ej kan ske enbart neråt,

utan ofta även kommer atb inverka skadligt uppåt.

Det är därför obetingat nödvändigt att sätta i gång

värmesystemet och väl torka ut konstruktionen, iz-
nctn golvmarerialet lägges På'

Fribärande bjäIklag

Även det fribärande bjälklaget över ett kryprum
innebär en hel del tekniska svårigheter. Genom att

marken under bjälklaget på hösten bibehåller sin

höga temperatur betydligt längre än luften i kryp-
ïummet kommer en stor risk att föreligga för att

fuktigheten i marken skall falla ut på bjälklagets

undersida och därigenom förorsaka röta. Skador av

den arten har förekommit i slor omfattning, speciellt

i de hus av denna tyP som uppförts i de nordligare

delarna av landet. Orsaken till att skadorna {ramför
allt förekommer där är att skillnaden i marktempe-

ratur och lu{ttemperatur hastigare blir stor på hösten

än den vid den mycket långsamt inträdande vintern
kan bli i Sydsverige. Men problemet finns också där'

Dessa problem kan lösas genom att man ordnar en

tillräcklig effektiv ventilation av kryprummet, men

denna ventilation måsle i så fall noggrant skötas,

vilket i praktiken vanligen visar sig vanskligt. Man
har då två andra alternativa lösningar' Den ena är

den i Amerika mycket vanligt förekommande, näm-

ligen att man täcker marken under huset med ett

lager av plastfilm eller papp. Detta lager åstadkom'

meÌ att {uktigheten, som vill vandra nerifrån marken

och uppåt, kommer att fällas ut mot detta lagers

undersida och åter rinna ner i marken.

Den andra lösningen är att man i huset ordnar
en undertrycksventilation - mekaniskt eller genom

självventilation - på så sätt att friskluften tas in i
bostaclen via utrymmet under bjälklaget. Härigenom

kommer konlinuerligt friskluft att på ett tillförlitligt
sätt tillföres kryprummet och luften i detta kommer

att hålla sig tillräckligt torr för att kondensrisk skall

kunna undvikas. Ett annat alternativ är att leda

returluften från bostadens ventilationssystem ner i
kryprummet, vilket därigenom uppuärms så att kon'

densrisken försvinner. Detta system är dock beroende

av att ventilationen kontinuerligt hålls i gång'

6rundisolcrìnqspopp

Sockel ullôres 
-\ -enl, fig. I eller ?;

Ytskydd, ?

Fíg4. Värmeisoleringen måste slqddas mot m'arltfu'kt. Bygg-

Juhten må.ste torkas ut innan golubeläggningen utlöres.
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NY TYP AV KUBBGOLV F(iR INDUSTBILOKALEB

Av civílingenjör Christer Bringt

DK 69.025

I cn uppsats i Byggmästaren B 4 1955 ,Kubbgolv i
inclustrilokaler> har tidigare behandlats kubbgolv av

traditionellt utförande. Uppsatsen byggde på diskus-
sione¡ med fackmän och studium av utländsk littera-
tur. Samtidigt publicerades diskussionsinlägg av tre
av dessa fackmän. Civilingenjör Gösta Bååth ftam-
förde där tanken att man skulle fylla fogarna med
vinkelbockade skivor som var lika stora som en

långsida -1- en kortsida hos kubben. Materialet skulle
vala elastiskt på samma sätt som kork. På grundval
av denna idé har utförts försök, för vilka redogöres

nedan. Laboratorieförsöken har skett i for,m av exa-

mensarbete vid institutionen för byggnadsteknik vid
Tekniska Högskolan i Stockholm av nuvarande civil-
ingenjören Lars Gullström. Utöver vad som fram-
kommit i den nämnda diskussionen har civìlingenjör
Kcilerik Savén framfört den synpunkten att kubb-
golv i lokaler, där man handskas med brännoljor och
lösningsmedel inte bör klistras med asfalt' Andra lös-

ningsmedelslösliga klister bör givetvis inte heller
komma ifråga i sådana lokaler.

Rekapitulation

För- och nackdelar hos hittills använda utföranden
av kubbgolv har diskuterats i ovan nämnda uPpsats'
De många fördelarna gör att golvet skulle vara ett
utomordentligt industrigolv om olägenheterna elimi-
nerades.

Olägenheterna kan helt skrivas på fuktens konto
och yttrar sig i svällning och krympning hos kubben
med åtföljande skador. Fogar fyllda med sand eller
skräp kan inte komprimeras i erforderlig grad när
kubben sväller. Ar fogutrymmet för litet kommer
kubben därvid i spänn och kan gå upp i valv. Vid
rrsialtfyllda fogar pressas fogmassan upp i vulster
sonr manglas ut av trafiken. Vid krympning sjunker
s¿rnden i sandfyllda fogar varvid fogutrymme till
fürfogande för senare uppträdande svällning min-
skar. Ar fogarna ofyllda står lös kubb och skramlar
n¿i¡' den krymper, är de fyllda ,med gjutmassa av as-

lrtlt spricker denna. Ev. tidigare sidovandring åter-
går'cj.

Försök

Miijlighcten att eliminera olägenheterna ligger i att
ortlrra ft>g:trna på ett tillfredsställande sätt. Impregne-
ling :rv kubben kan fördröja men ej hindra sväl1-

rring. ltiiljrrndc försök har utförts för att kontrollera
Irrrr rrvirl¡r clirstisk skumplast som fogfyllnadsmaterial
krrrr ¡lc ctt tillriickligt säkert golv.

Fiirsöksanordning

l:n liirlir giits irv lrnterad betong. De invändiga ytmåt-
tr:rr vrrr 150 )< 150 cm, höjden 2O cm. Väggarna var
-l() c'rn oc:lr lrottncn l0 cm tjock. Lådan var beräknad

I Stirtcns Nlinrntl för tlyggnadsforskning,

Ovon: Fig- 1. Den betonglådoi vilken lqboroiorieförsöken ulliirdesvor
kroftigt ormerod

Nedon: Fig.2. Mätonordningen beslod ov lvô lryckdosor, lill vilko krof-
ternq över-fördes med hjälp àv en stålbolk Dip 10

för ett tryck mot kanterna av 10 ton/m, vilket med-

förde en ganska kraftig armering (fig. 1).

Mätanordningen bestod av en stålbalk Dip 10 ut-
med lådans ena vägg och två tryckdosor mellan
balken och väggen (iig. 2)' Tryckdosorna var så gra-

derade att trycket kunde avläsas på 50 kg när. Deras

inbördes placering var sådan att balken vid belast-

ning fick samma nedböjning i mitten som vid än-

darna.
De olika kubbgolven lades i lådan med tät anslut-

ning till stålbalken och den motstående väggen me-

dan de låg fritt från de båda andra väggarna. Med
hjälp av mellanlägg mellan tryckdosor och balk ar-
rangerades varje försök så att dosorna visade obetyd-
ligt över noll från början.

För att man vid behov skulle kunna kontrollera
fuktklimatet i lådan tillverkades ett lock bestående

av po-lyetenfolie, infäst i en träram som tätades mot
betongen med hjälp av skumgummilist.



Använda material

Kubben bestod av furu och gran blandat, sågad ur
planhyvlade reglar. Virket var oimpregnerat' Till fog-

fyllnad användes polyuretanplast av den mjuka typ

sôm förekornmer i stolsitsar och liknande' (Volymvikt

sedan golvet är lagt.

Vad händer när man vattnar ett kubbgolv av äldre typ?

0rienterande försök

Mått på kubben: bredd x längd = 3" x 41/t"; hoió
4". Kubben sattes direkt på den oisolerade betongen

så tätt som möjligt och utan fogfyllnad' Under en

tid av två månader hölls ett torrt klimat i lådan som

då va¡ försedd med lock. Temperaturen var omkring
20o C. Därvid torkade kubben ut från begynnelse-

värdet ca 76 vikt-%o till ca 12 vlkt-%. Krympningen
medförde att kubben kunde skjutas ihop ungefär

5 mm/m. Efter hopskjutningen kvarstod fortfarande
springor i ytan på grund av
kraftigare än bottenskiktet. I
hopskjutningen av att fogarna

Härefter påbörjades en ne

varade en månad' Temperaturen var hela denna pe-

riod 14" C. De första 17 dygnen höjdes relativa luft-
fuktigheten successivt, därefter vidtog bevattning'
Denna sked<le så att på ytan utlagd cellstoff vâttna-

des med strilkanna. På tio dygn steg då tryckspän-

n oll till ca

1 kubben i

; iîå'j:;
5 cm pilhöjd (fig' 3), som stämpades mot taket i
lokalen för att det inte skulle sprängas' Dessutom

bildades en del sprickor i betongen, eftersom det

uppnådd väggarna dimensione-

rats för. sats och kubben åter

fritt kun den omedelbart cirka
17 mm/m. Den uppmätta fuktkvoten i tre st' uttagna

kubbar var vid försökets slut i genomsnitt ca 36

vikt-%.

Fio. 3. Vid det orienlerqnde försöket med ofyllda fogor svöllde kubben
là''.".1i"t "diJãn 

u"ttn"¿"" oll den kom i spönn mellon stålbolke.n
och molslående vägg. D¿irvid bildodes ell YqlY som Pq Þrlden syns nqr
mon jümför etl T-¡¿irn och dess skuggo

Försök med kubbgolv med fogfyllnad av mjuk,

elastisk skumPlast

id 4" bredd resP. längd samt
d 6" längd. Vid de föliande
med skumPlast.

j mm skttmPlast, 3" x 41ll' kubb

Kubbens höjd var ?" och den sattes utan klister di-

rekt på betóngen med långsidan parallell med stål-

balken. För att undvika spänningar i mätriktningen

och kubben hölls genomdränkt i 8 dygn' Inga

tryckspänningar uppstod, däremot fanns ytterligare

nágon svanmån kvar. Kontrollprov vid försökets slut

på tre kubbar visade i genomsnitt ca 54 vikt-% fukt-

kvot.

2,5 ntnt skumplast, 2/2" x4" kubb

Kubbens höjd var 4 cm och sattes på samma sätt

som vid föiegående försök. Fuktkvoten var ca 11

vikt-%o. Omedelbart efter inläggningen vattnades gol-

vet, som hölls genomdränkt i 7 dygn' Inga tryckspän-

ningar uppstod. Vid försökets slut uppmättes i ge-

norisnitt 65 vlkt-To fuktkvot på tre kontrollkubbar'

2 mm skumplast, 3" Y47/r" kubb

I(ubbens höjd var 4 cm och den sattes som vid

föregående f-örsök med undantag av att lådans bot-

ten 
-bestrukits med asfaltlösning och att kubbens

nedre del före sättningen doppades i varmasfalt'

Kubbens fuktkvot var vid försökets början ca 15

vtkt-% i genomsnitt. Omedelbart efter läggningen

vattnades golvet och hölls genomdränkt i 7 dygn'

Inga tryckspänningar uppstod. Kubbens fuktkvot ef-

ter försöket kontrollerades inte'

2,5 mm skuntplrtsf , 3" x 4/2" kubb

tryck uppstod på den ena av tryckdosorna' Enligt

dét orierlterande försöket skulle minst 6,5 ton er-

fordras på vardera dosan för att golvet skulle bilda

valv. 10õ kg tryck på ena dosan sakna¡ således be-

tydelse ,rn"o tyá". på att svällningsmöjligheten helt

utnyttjats (fig. a)'
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Fig, 4. Delqli qv nedfuklqt kubbgolv med skumploslfylldo fogor.
Svällningsmöiligheten ör ulnylilod och skumplosten hell hoptryckt

Praktiska fönök

Sedan dessa experiment utförts på laboratorium ställ-
de ASEA i Västerås ett golv på ca 80 m'z till förfo-
gande för försök i full skala. Kubbarna hade måtten
29i" X 4" och var 2" höga. Fuktkvoten vid inlägg-
ningen var i genomsnitt ca 1O yíkt-%. Som fogfyll-
nad användes på större delen av golvet 2,5 mm
skumplastremsor av polyuretanplast. På ca tio mt yta
provades PVC av två olika typer samt kork. De har
samtliga egenskapen att kunna komprimeras kraftigt
utan att utvidga sig på tvären.

Sedan golvet legat några månader hälldes 160 I
vatten ut på ytan, dvs. i genomsnitt 2 I per ,m2 golv-
yta (fig. 5). Kubben svällde synbart, vilket framgick
av att fogbredden minskades, men i övrigt hände
ingenting. Efter ytterligare 14 dagar dränktes golvet
helt i vatten. Fyra dagar senare slog en bula upp på
ca 10 m? yta, huvudsakligen längs ena väggen. Pil-
höjden var några cm (fig. 6).

Fig. 5, Prï elt golv i full skqlo (80 m'?) på ASEA i Väslerås hölldes i
genomsnitt 2 I vollen per ms ul på ytqn ulqn oll skodor uppslod

Diskussion

Virke av furu och gran uppnår sin största volym
vid cirka 35 vikt-To fuktkvot. Den maximala sväll-
ningen när inget hinder föreligger bör enligt diagram
i Bygg II, kap. 263:3 vara 4-5 Vo. Såväl vid försök
med ofyllda fogar som vid sista laboratorieförsöket
uppmättes dock för ett golv (dvs. inkl. fogar) en
maximal svällning på omkring 2 %. Att svällningen
inte blev större torde delvis få tillskrivas plastiska
deformationer i trät. Med det uppmätta värdet som
utgångspunkt antogs det tillräckligt rmed 2,5 mm
fogfyllnad på ASEA-golvet. Detta visade sig i prak-
tiken inte räcka för ett golv som fick ligga vått en

längre tid och på slutet genomdränkt. Möjligen kan
detta delvis ha berott på att skumplasten på den ska-
dade delen av golvet tryckts ihop något vid läggning-
en så att fogbredden blev mindre än 2,5 mm. Vid
golv i full skala riskerar man dessutom oresningn
lättare än vid laboratorieförsök med smä spänn-
vidder.

Försök redovisade i Meddelande 58 B från Sven-
ska Träforskningsinstitutet olmpregnerat virkes sväll-
ning> av B Norén och T Elers sammanställda med
ovannämnda diagram i Bygg II visar att blötlagd,
oimpregnerad furu och gran efter fyra dygn uppnått

Fig.6, Sedon ASEA-golvel legot helt drönkl i vqtlen under fyro dygn
slog en bulo upp på. cirko 10 me yto längs enc vöggen. Pô denno del
måsle kubben s¿illqs om. Bilden visqr golvel efler reporolion med det
omlcgdo porlief lill höger

ca 80 lo av den maximala svällningen. Vid de ut-
förda försöken torde vattenupptagniogen inte ha va-
rit helt avslutad. Djupt inne i virket belägna fibrer
hade inte hunnit bli helt vattenfyllda. Vill ,rnan mot
denna bakgrund lägga ett från fuktsynpunkt säkrare
golv kan man därför möjligen gå upp till 3 mm fog-
fyllnad vid normal kubbstorlek. Emellertid före-
kommer sådana påfrestningar som vid dessa försök
i praktiken endast vid mycket svåra vattenkatastro-
fer. Man kan då riskera lokal valvbildning, men ris-
ken torde inte vara stör¡e än alT 2,5 mm fogtjock-
lek får anses optimal. ökning av fogtjockleken med-
för dessutom ökad risk för att småsten, skrot m. m.
skall tryckas in i skumplasten av trafiken. För att
man på vintern skall undvika krympspringor bör i
uppvärmda inomhuslokaler endast väl torkat virke
komma ifråga (fig. 7).

Fig.7. Virket till kubbgolv bör vid inlöggningen ho så ovpossod fukt-
kvol olt det inle krymper nör lokqlen vörms upp pô vintern. För qll und-
vikq smulssqmlqnde springor ¡ golvet kr¿ivs då ofto omkring lOvikl-o/"
fuktkvol vid inläggning i lokqler som under drift är lorrc



Vid konventionellt utförande har kubbgolv ofta
relativt stor höjd (3"-4).Ju högre kubben är, desto
mindre är risken för valvbildningar, åtminstone vid
måttliga tryckspänningar. Elastisk fogfyllnad av den
typ som här provats gör att man kan använda kubb
av 4-5 cm höjd. Möjligen kan det dock vara onö-
digt att gå under 5 cm där man normalt kommer
att låta tunga plåtar och liknande fritt falla till gol-
vet, En annan fördel är att den >sidovandring> som
kubben ofta utsätts för, när ,man har breda svällfogar
med flera meters mellanrum, här ej uppträder.

Erfarenheterna av den mjuka skumplast av PVC
med 55 kg/m8 volymvikt och av den typ av kork-
remsor som provats i ASEA-golvet är hittills sådana
att man minst lika väl kan tänka sig dem till fog-
fyllnad som uretanplast. Inget av de tre materialen
förefaller att under det första året ha påverkats på
annat sätt än att det blivit smutsigt (fig. 8). Den pro-
vade mjuka vinylplasten ger en betydligt stadigare
fogfyllnad än uretanplast och verkar därför bättre
lámpad för ändamålet. Vad uretanplast beträffar
bör man rimligen få bättre stadga vid volymvikten
50 än vid 40 kg/m3. Av tillgängliga prover att döma
är skillnaden emellertid obetydlig. Framtiden får väl
visa vilket som kommer att stå sig i praktiken,

Ffirslag lill läggningsföreskrift

Undergolv: Betong, väl avjämnad och i erforderlig
grad uttorkad. Före läggning stryks undergolvet en
gång till full täckning med asfaltlösning med ca 60 7o

lösningsmedel.
Kubb: 4-5 cm hög, hyvlad kubb av fullkantat

virke av furu eller gran. Fuktkvot vanligen 10-14
vikt-%o. Förhållandet mellan längd och bredd får
inte överstiga 3:1. Längd ej över 5". Kapning skall
ske så att alla kubbar blir lika höga och att över-
och undersidorna blir parallella.

Ovrigt material,' Remsor av ,mjuk, elastisk skum-
plast (volymvikt 40-60 kg/m3) med tjockleken 2,5
mm. Remsorna kan vara några mm smalare än kub-
bens höjd.

Ängdestillerad asfalt med mjukpunkt ca 50o C.
Läggning: Kubben doppas till hälften i varmasfalt.

En skumplastremsa, tillkapad i förväg, fästs mot
asfalten utefter en lång- och en kortsida av kubben
(fig. 9). Kubben trycks fast mot golvet ev. väggar
och pelare samt redan lagd kubb på så sätt att alla
fogar blir fyllda ,med skumplast (fie. 10). Fogarna i
kubbens längdriktning skall vara raka. Tvärfogarna
skall vara förskjutna så att kubben ligger i förband.

Fis.8. Delolj cv
fogor fylldc med
mjuk skumplost
qY polyurelon,
Bilden togen se-
don golvel voril
i ljönsl på ASEA
u nder ci rko elt år

Ovon: Fig. 9. Vid
löggningen fösls
skum pl oslen
lôngs en lông-
och en korlsidq
ov en i osfoll ny-
doppod kubbe

T. h: Fig, 10. Se-
don skumploslen
on brin gols
lrycks kubben
fosl mot förut
logd kubb och
den qsfollslruknq
belon gylqn

Ekonomiska synpunkter

Priset på uretanplasten är (1958) vid volymvikten
40-50 kg/m8 och 2,5 mm tjocklek omkring 2 krlmz,
För skärning tillkommer cirka 3 öre per löpmeter.
Tilt 1 m'? kubbgolv ÊLTgär 20-30 m plastremsor med
en yta av 0,8-1,5 m2 beroende på kubbstorleken.
Totala materialkostnaden för fogremsorna vid 4 à 5

cm höjd och 2,5 mm tjocklek blir då mellan 2 och
5 k¡/m'z golvyta, varvid det lägre priset gäller för
större dimensioner hos kubben och volymvikten 40
kg/ma hos skumplasten. Skumplast av PVC är för
närvarande dyrare än uretanplasten. De priser som
uppgivits motsvarar mellan 7 och 1l kr/m' golvyta
vid 2,5 mm tjocklek och volymvikten 55 kg/m3.

Kubben kostar omkring 8 kronor per kubikfot,
vilket motsvarar cirka 3 kr/mz för varje cm kubb-
höjd. En sänkning av kubbhöjden från 5 à 6 cm
med 1 à 2 cm betalar således ungefär kostnaden för
fogfyllnadsmaterial av uretanplast. Ackordspriset för
läggning enligt denna metod är ännu inte fastställt.
Förhandlingar har emellertid förts i anslutning till
ganska omfattande läggningar.

Sàrtrvck ur Byggmöstaren nr B 3, 1958
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A NEW TYPE Of EN! GRAIN 1¡,/00D BL,OCK FLOOR FOR INDUSTRIÂL BUILDINGS

Encì. grain \urooc'- block flocrs of tr¡.c'-itionr.l c'.esign are c'-ealt v¡ith 1n the first

of the ¡"rticles here. These have fer,l ì::aC. pro-perties aitc'. nany goocr. ones. The

Cisa-cr,vanir",les can be ¡"ttri'cutecl entirely to c'.an;; , vlhich ceuses svielling encl-

shrinlir-ge in the 1,tooc'- anl-, in lu-ny c¡-ses, {.rLai,ìagê to the floor as a consequense.

Experir-rents h¡-ve been carriecl out to cì-eteri-.^Line vhether the use of soft,
el¡.stic fo¡-n,-.lestic as a joint filler naterial resufts in a sufficiently
c'.anp-proof floor. The exirerinental equipnent consistecl of a. box of reinforcecl

concïete with internal c',iriensions of 1!0 x 1!0 x 20 cn. fhe box was c-Lesigned

for a pressure cf IO tons/netre against the walfs. Ålong one sid.e of the

box v¡as Ìeic'. a Diit lO steel bean, r¿hile the neasurenents r'¡ere taken with
two loec-L lreasuring clevices;:lr.cec', between the bean endl the sic-[e of the box.

To start with, the bfocl<s'r,'¡ere laic-l o"s tightly ¿Is j]ossible in the box with-
out acLhesive or any filler in the joints so that they tr"y closely abutting

the steel bean errc'- the o;;.osite '¡¡e.11. i;/hen the floor li?as t/aterec'- the hori-
zont¿I pressuï'e e.gainst the t,een rose to a.bout tO Ugf crtz. Ât this i)ressuïe
the floor rrroserr to ¡-rch. During fcur subsequent attetr¡ts, r,rith the joints
filleä r:ith soft, el¡-stic foan 1-rle"stic no plressure thrusts erose when the

f loor r,r¡-s so¿ked. in truÐ,ter.

Subsequently, ¡.n BO sq. r:etre floor r,'¡-s laicr in ¿ factory in accorc',ance

r¡ith the new lrethoc-i. The cl-irrensions of the blocks r¡ere 2 5/4t x 4ir x Ztt.

The noisture quotient r-t the tine of te-ying: was about LO /" by r'reight. The

joint filler yas 2.J r,rt foe.l ¡lastic stril-,s. Pol)turetha"ne plr-stic ¡r-las usecl

for ¡rost of the floor, but about lO sq. lletres ï¡o-s jointec-l with PVC of trvo

c'.ifferent ty¡es ancl ¡,fso corh. iïl1 h¿ve the pro¡erty of pernitting strong

conpïession rzithout any trensverse exltansion, To begin rrith 160 litres of

water ilere i)ou-rec'- ontc the flcor r¡ithout lny slrelling cr,air¡,ge. lYhen the fl-oor

v¡as so¡-ked in water a l-'|inor cr'i-L-Ìâ$ê arose' I{owever, it is ha-rCLly like1y
that a floor r¡ill be suìoject to such extrene treatnent in practiee.

3y using this ty¡e of jcint fil-ler it ís possible to safely use blocks

4-5 cü in height as opposed to the u-sual J" - 4tt - 1i further ac',ve.nta"ge is
th¡-t the l¡:teral novenent to r,¡hich the block is subject when the swell
jcints are lvidle anc'. spacecl n-t interr¡als of several netres cr'oes not arise.
Exirerience gelned, with soft, ef¡.stic PVC foarr pl;.stic of ,-lensity JJ kgf cl"
r-retre ¡-ncr. the type of cork stri? testeC at the fe.ctory floor is after
one yei-Ts's use such th¡-t it can l-re ccnsicl-ereù r-s being better than

;rolyurethane plastic .
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