Tryghed i projekteringen | Udgave 5

Xella Rådgiverhåndbog

2

Indholdsfortegnelse

Bæredygtighed

Fugtsikring

Generelt���������������������������������������������������������������������������� 4

Grundbegreber vedr. fugt i bygninger������������������������34

Xellas naturlige kredsløb ���������������������������������������������� 5

Fugt i porebeton og kalksandsten������������������������������36

Statik

Brand

Generelt���������������������������������������������������������������������������� 6

Brandforhold������������������������������������������������������������������37

Dimensionering af vægge���������������������������������������������� 8

Ytong bygningsdele iht. EN 1996-1-2:2007/AC:2011�� 38

Punktlaster���������������������������������������������������������������������� 9

Ytong vægelementer iht. EN 12602:2016��������������������39

Planlægning af vægkonstruktioners understøtning 10

Silka bygningsdele iht. EN 1996-1-2:2007/AC:2011 ��40

Vandret lastfordeling på hule mure (Ytong)�������������� 11
Vandret lastfordeling på hule mure (Silka)���������������� 12
Effektiv højde/tykkelse af murværk���������������������������� 13
Lodrette og vandrette laster���������������������������������������� 14
Stabiliserende vægfelter (murskive)�������������������������� 15

Lyd
Generelt�������������������������������������������������������������������������� 41
Luftlydisolering med Ytong vægge������������������������������43
Luftlydisolering med Silka vægge������������������������������44

Forankring i Silka Kalksandsten �������������������������������� 16
Forankring i Ytong Porebeton�������������������������������������� 17

Xella byggesystemer

Anvendelse af Ytong Vinkel- og Fjederbeslag ���������� 18

Silka Vægsystem�����������������������������������������������������������46

Afstivning af murværk
Efterspænding i Silka Kalksandsten�������������������������� 19
Ytong Vindsøjle��������������������������������������������������������������20
Stålsøjler������������������������������������������������������������������������21

Ytong Tag- og Dæksystem��������������������������������������������48
Ytong U-skaller�������������������������������������������������������������� 51
Multipor isoleringssystem��������������������������������������������60
Ytong ENERGY+��������������������������������������������������������������62
Ytong Kældervægge������������������������������������������������������63

Installationer og udsparringer

Ytong O-blok������������������������������������������������������������������66

El-installationer (riller og udsparinger) ��������������������22

Hebel Brandvægselementer���������������������������������������� 67

Varmeisolering

Ytong Pudssystem ��������������������������������������������������������68

Grundlag ������������������������������������������������������������������������23
Kuldebroer����������������������������������������������������������������������26
Det termiske indeklima ������������������������������������������������29
Energikrav til byggeri���������������������������������������������������� 31
U-værdier ����������������������������������������������������������������������32

3

Bæredygtighed
Generelt
At skabe uden at skade
For Xella er bæredygtighed en integreret del af
virksomhed-ens produktudvikling og produktion. Ikke
bare som begreb, men som et praktisk værktøj for
udviklere og ledelse.

De halvfaste råblokke tilskæres med trådskærere og
profileres – bl.a. med udfræsning af gribefordybninger. Alt materiale, der skæres fra, opslemmes med
vand og genbruges i efterfølgende blandinger for at
begrænse ressourceforbruget.

Xella’s produkter er udviklet og produceret i overensstemmelse med bæredygtigheds tankegangen.
Bæredygtighed indebærer således, at miljøet skånes
i alle faser fra råstofudvinding, produktion, anvendelse, nedbrydning og genanvendelse, og at de anvendte
materialer skal være 100 % genanvendelige.

De tilskårne blokke og elementer hærdes i autoklave – dvs. under damptryk, som kræver tilførsel
af energi. Der er dog tale om relativt lav temperatur, omkring 200oC, og CO2 udledningen er derfor
væsentlig begrænset i forhold til produktion af tegl
eller beton. Vandet, der bruges i hærdeprocessen,
genbruges flere gange med op til 85-88 %.

Bæredygtighed
Xellas definitionen på bæredygtighed er, at alle
materialer skal indgå i et vugge-til-vugge kredsløb,
hvor materialerne
Råstoffer
Ytong og Silka er fremstillet af kalk, sand og vand.
Udvindingen af kalk, sand og vand sker i åbne brud,
der reetableres som naturområder efter endt brydning. Sand udvindes lokalt, mens de øvrige råstoffer
udvindes lokalt eller så nær fabrikken, som muligt.
Xella har som den første virksomhed i verden udviklet en forbrændingsmetode, hvor kalkslam, der
er et restprodukt i produktionen af kalk, indgår i et
kredsløb som energikilde. Denne energiproduktion
mere end dækker Xellas eget forbrug, og overproduktionen af miljøvenlig energi sælges på det frie
energimarked. Under fremstillingen af Ytong iblandes
små mængder (0,05 – 0,1 %) aluminiumspulver fra
industrigenbrug for at danne porerne.
Fremstilling af Ytong
Fintformalet sand blandes med de øvrige råstoffer.
Der tilsættes vand, som, for at skåne de begrænsede
ressourcer af helt rent vand, ikke tages fra drikkevandsboringer eller –reservoirer. Aluminiumpulver
reagerer med den hydratiserede, brændte kalk, og
der opstår brint, som får massen til at hæve med
små, jævnt fordelte porer.
2Al + 3Ca(OH)2 + 6 H2O bliver til 3 CaO + Al2O3 + 6
H2O + 3H2
Derefter bliver massen langsomt fast, og under
størkningen undviger den flygtige brint, så der kun er
varmeisolerende luft tilbage i porerne. Poredannelsen betyder, at der ud af 1 m3 råmaterialer bliver 5-8
m³ færdig Ytong porebeton.

Energi, der ikke længere kan indgå i produktionsprocessen, bruges til opvarmning – fx fører man ved
Werk Brück varmt vand i 1500 m rørledning til
firmaet Paul Harmann AG, der anvender det til
opvarmning i deres produktion.
Fremstilling af Silka Vægsystem
Fintformalet sand og kalk blandes med vand, hvorefter produkterne formes under stort pres. Efterfølgende hærdes produkterne ligeledes i autoklave.
Bearbejdning
Ytong og Silka kræver minimal tilpasning på byggepladsen. Tilpasningsaffaldet, som typisk udgør mindre end 1 % af den samlede leverance, kan håndteres
som almindeligt, ufarligt byggeaffald. Ytong tilskæres let med båndsav eller håndsav med hårdtmetal
klinge, hvorved der kun dannes groft støv.
Til opmuring bruges tyndfugemørtel i et tyndt, 2
mm, lag i både ligge- og studsfuge. Mørtelen er på
cementbasis (mineralsk). Der er ikke tilsat organiske
opløsningsmidler eller blødgørere, og der sker derfor
ingen afdampning af skadelige stoffer.
Ytong og Silka vægge kan overfladebehandles udvendigt
med Ytong Grundpuds. Indvendigt spartles og males
eller tapetseres.
Brug
Ytong og Silka afgiver ingen skadelige dampe eller
partikler – heller ikke i tilfælde af brand. Det samme
gælder alt tyndfugemørtel.
Ytong porebeton og Silka Kalksandsten er udviklet
med henblik på lang levetid og bevarer sine byggetekniske egenskaber i mange generationer.
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Bæredygtighed

Carbon footprint - CO2 aftryk
Xella betragter reduktion af CO2 belastning som en del
af bæredygtigheds begrebet. I anerkendelse af behovet
for at reducere CO2 udledning kraftigt, har Xella sammen med nogle af Tysklands største virksomheder
– bl.a. Deutsche Bahn, Puma og Otto Group – stiftet 2°
Foundation med det formål at finde langsigtede,
konkrete løsninger på klimaforandringerne i et
samarbejde mellem industri, forskning og samfund.

For Xella er klimabeskyttelse og økonomisk udvikling ikke modstridende behov. Gennem et målrettet
engagement har vi lykkedes med store CO2 reduktioner,
og samtidig investeres der i øjeblikket i udvikling af
helt ny teknologi, hvor restprodukter fra kalkudvinding
indgår i et lukket kredsløb, der helt uden CO2 udledning
fremstiller energi.

Xellas naturlige kredsløb

Udvinding af råstoffer
Sand og kalk udvindes fra grusgrav og benyttes til produktion.
Ecoloop producerer energi af
restprodukter.

Genanvendelse
Produkterne kan genanvendes som kattegrus eller kan
indgå i produktion af nye
produkter.

Fremstilling af
materiale
God udnyttelse
af råstoffer uden
spild. 1 m³ råstoffer bliver til 5-8
m³ færdigt produkt
pga. hævning.

Færdigt byggeri
Energivenlige
bygninger med
lavt energiforbrug, godt
indeklima og lang
levetid.

Produktion af produkter
CO2-reduktion pga. produktion ved lav temperatur.
Overskudsvarme sælges.

5

Statik
Generelt
Projekteringsansvar
Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det
konkrete projekt er til enhver tid rådgiverens ansvar.
I vejledningen henvises der generelt til følgende europæiske og danske standarder og normer:
Normgrundlag
EN 1996, 1-1 + A1 2015
EN 1996, 1-2: 2007
EN 1996, 2: 2007
DS/INF 167: 2015
EN 12602: 2016
DS/INF 169: 2011
Samt tilhørende nationale annekser og nationale
vejledninger.
Materialeparametre
Der anvendes CE- deklarerede data for de aktuelle
byggesten. Vær opmærksom på, at det er de karakteristiske basisstyrker, som skal anvendes fra de CE-mærkede værdier.
Til projektets statiske beregninger, har Xella deklarerede styrkeværdier for alle Ytong og Silka byggesten,
herunder E-modul, bøjningstrækstyrker og basistrykstyrken. For at anvende disse værdier, skal murværket
altid opføres med henholdsvis Ytong og Silka tyndfugemørtel. Tekniske data findes på vores hjemmeside
www.ytong.dk under de enkelte produkter.

Vægges fastholdelse/understøtning
Væggene fastholdes så mange steder som muligt for
at undgå ekstraforanstaltninger og/eller dimensionsspring f. eks. langs remme, etageadskillelser, lofter,
spærhoved, spærfod, kanter o.l.
Undgå i videst muligt omfang vægfelter, der ikke er
tværafstivede, da disse kan kræve indbygning af afstivende stålsøjler.
Vægfelter bør min. være 3-sidigt understøttede for at
undgå ekstraforanstaltninger i form af afstivende søjler o.l.
Undgå spændinger/tvangskræfter i byggeriet
Vægge bør disponeres således, at tvangsdeformationer
ikke resulteret i revnedannelser i svage tværsnit.
Remme oplægges med min. indbyrdes afstand imellem
remmene på 10 mm, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt, særligt i byggeperioden, da
nedbør o.l. kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold.
Husk at afstandsklodser imellem spær og gavle ikke
må sidde tættere ved krydsende vægge end 1 meter,
således at de kan bevæge sig.
Skivevirkning i h.h.v. vandrette
loftskonstruktioner og etageadskillelser
Under projekteringen skal der tages hensyn til, at
de fornødne tværvægge er til stede til at overføre de
vandrette kræfter, og der udføres de nødvendige kraftoverførende samlinger mellem vægge og loftskive/
etageadskillelse. Er dette ikke tilfældet, må stabiliteten
sikres på anden vis med f.eks. stålrammer i murpiller,
hvor der i forvejen måtte være en søjle.
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Statik

Murfolie under ydervægge
Der anvendes normalt murfolio eller pap under porebetonvæggene såvel som Silka kalksandstensvægge,
hvor væggene opbygges på en terrændækskonstruktion
med gulvvarme, som går ud under bagmurene. Dette er
særligt vigtigt, da terrændækskonstruktionen udvider
sig i længderetningen, når den opvarmes. Langsom
opvarmning tilrådes.
Murfolien bidrager således til at afkoble nogle af
tvangskrafterne hidrørende fra længdeudvidelsen af
terrændækket. Temperaturudvidelserne er typisk
størst ved første opvarmning af vinterbyggerier og i
lange bygninger. Ellers anvendes murfolie/pap løsninger, som normalt for det murede byggeri. Lim-pap-lim
løsning kan anvendes, for at forøge kohæsionsværdien.
Det anbefales at indbygge dilatationsmulighed i terrændæk for hver 6-8 m vægfelter.
Murfolie under skillevægge
Der anvendes normalt murfolie eller pap, da dette
forhindrer kohæsion, dvs. vedhæftning til terrændækket, da terrændæk kan deformere. Herved undgås, at
væggene påvirkes uhensigtsmæssigt fra tvangskræfter
hidrørende fra terrændækkene i videst muligt omfang.
Fundering: Alle vægge opstilles
på stabilt og bæredygtigt underlag
Fundamenter og andre underlag skal være permanent
formstabile og skal kunne bære væggene og ovenliggende laster, uden at der forekommer skadelige
sætninger/differenssætninger o.l. Fundering skal
sikres til frostfri dybde.

Vægge på etagedæk, bærende og stabiliserende
Hvor vægge står lige over hinanden i etageadskillelsen,
og dækelementerne er understøttet af den
nedenstående væg, kan den ovenstående væg indgå i
stabiliteten (skiveberegning) samt anvendes som bærende væg. Alle vægge bør være funderet.
Vægge på etagedæk, ikke bærende
Hvor der står sekundære vægge på dækket, og der er/
forventes nedbøjning/deformation, skal vægge projekteres med elastiske samlinger ved tilslutninger og
krydsende vægge, således at væggene kan følge med
dækkenes nedbøjning og uhensigtsmæssige tvangskræfter undgås. Dækdeformationen kan normalt danne
en lunke imellem understøtningerne, hvorved vægge
fra forskellig side vil ”kippe/tvinges” ind mod midten.
Det er også vigtigt for sekundære vægge, at der anvendes et adskillende underlag, som f.eks. murfolie for at
undgå vedhæftning, således at der ikke opstår uhensigtsmæssige trækspændinger i væggens nederste del.
Det tilrådes derfor altid at anvende så korte dæk som
muligt, gerne mellemunderstøttede på tværvægge,
idet deformationerne herved kan reduceres betydeligt,
og væggene derfor holdes mere i ro. Forventes der
sætninger i dækket (pilhøjde) kan der evt. anvendes
Murfor Compact, Murtec Dista eller lign. armering i
den nederste liggefuge. Dette modvirker sætningsskader i murværket. Projektspecifikt kan der være krav om
Fibertex/Sylomer/Regufoam under porebetonvægge
som afkobling mod etagedæk.

Etagedæk (dækelementer af porebeton,
letklinkebeton, beton og andet)
Etagedæk har vederlag på bagmuren og normalt på en
hovedskillevæg. Der må ikke forekomme utilsigtede
mellemunderstøtninger. Dæk dimensioneres, så
nedbøjningen minimeres hensigtsmæssigt.
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Statik
Dimensionering af vægge
Bæreevne
Bæreevne beregnes optimalt via programmet EC6DESIGN, som kan findes på www.ec6design.com, eller
kontakt til Murværkscenteret på Teknologisk Institut.
Programmet er opdateret iht. gældende normer EN
12602 og EN 1996, 1-1.
Vederlag
Hvor der er behov for at optage punktlaster fra dragere,
er der på side 9 beskrevet 3 klassiske metoder, som kan
give en stor kapacitet og robusthed.
Stabilitet
Porebeton er et isolerende byggemateriale og derfor er
det et meget let byggemateriale. For at kompensere for
manglende tyngde anvendes ofte forankringer i kombination med sikring mod glidning. Porebetonens gode
styrkeparametre giver også pæne skivestyrker. Der
er således normalt rigeligt med kapacitet i væggene
til almindeligt byggeri. Men mangler der styrke til at
opnå den fornødne stabilitet, inddrages skillevæggene
i stabiliteten. Dette giver nye muligheder for stabilitet
i bygninger, hvor bygningsdesignet mangler effektive
stabiliserende vægskiver i facaderne.
Bidragene fra skillevæggene kan være ganske store,
da skillevæggene primært består af længere ubrudte/
regulære vægstykker.

Terrænklasse, vind
Når vægge skal dimensioneres, er det i størstedelen af
tilfældene terrænklassen, der er den dimensionsgivende faktor. Forskellen fra vindtrykket i den lave zone til
vindtrykket i den høje zone kan betyde ca. en fordobling
af vindtrykket. Vær derfor meget omhyggelig med valg
af den korrekte terræn-klasse, da det kan medføre
tilsvarende dimensionsspring.
Glidningsikring
For at undgå glidning kan det være nødvendigt at montere ekstra beslag. Vægges glidningssikring skal eftervises og etableres/kontrolleres i nødvendigt omfang.
Det er væsentlig at være opmærksom på, at anvendes
plastfolier som fugtspærre direkte på lecasokkelsten,
så er glidningskoefficienten øget med ca. 50 % i forhold
til almindeligt murpap. Se: www.mur-tag.dk.
Stabiliserende forankringer
Tagforankringer fastgøres kun i hhv. fundament og tagværk. Forankringer fæstnes ikke i væggene, hvorved
spændinger i væggene hidrørende fra forankringerne
undgås. Forankringer kan indbygges i skillevæggene,
hvorved der kan opnås store stabiliserende bidrag, idet
skillevæggenes vægfelter normalt er ubrudte af vindueshuller o.l.. Stængerne i skillevægge kan føres med
et flexrør, som man kender det fra el-installationers
tomrørssystemer.
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Statik
Punktlaster
Ved punktlaster bør der anvendes vederlagsplader for
at undgå kantafskalninger og revnedannelse, således at lasten centreres over væggens midte, hvorved
bæreevnen optimeres pga. minimal excentricitet.
Spaltebrud kan ofte undgås ved at indlægge armering
i øverste liggefuge som Murtec Dista, Murfor Compact
eller lign.

Normalt indgår følgende komponenter:
Drageren med kropsafstivning over verderlagspladen
Vederlagsplade af stål ca. 20 mm tykkelse
Vederlagsplade lægges på 4 mm neopren for derved
at sikre trykfordelingen.
Ved større laster lokal på porebetonvægge kan disse
evt. forstærkes via Silka Vederlagsblok.

Husk bidrag for evt. linielaster:
Hvor f.eks. dækelementer skal ligge af på både vægge
og bjælker, skal overkant vægge være lig overkant af
ståldragerens flange.

For alle tilfælde gælder:
At der skal foretages en dimensionering
Husk: Lastfordelingen 1:2
Vederlagstrykket øverst på væggen kontrolleres
Lastfordeling midt i væghøjden findes i kN/m
Eftervisning af spaltekræfter

1) Ved parallel væg
2) Ved endevæg med krydsende drager

3) Ved krydsende væg
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Statik
Planlægning af vægkonstruktioners understøtning
Det er vigtigt at man allerede i skitsefasen planlægger og vælger de rigtige konstruktionsudformninger
for derved at opnå optimale og økonomiske løsninger.
Herved undgås ekstra omkostninger til udbedring af
mindre gode konstruktioner.
Når skitseprojektet er tegnet, kan man bruge nedenstående principteging, der viser kombinationsmuligheder til sikring af, at alle grundplaner med forskellige
understøtningsforhold er optimeret mht. søjleforbrug.
Væggenes bæreevne optimeres ved at understøtte

Hvor del-grundplaner mødes, placeres døre og vinduer.
Derved undgår man murpiller, hvori man normalt skal
indsætte et afstivende stålprofil. Kortere vægfelter har
en større bæreevne.

dem så mange steder som muligt. Udover understøtning i top og bund (2-sidigt), understøttes på en eller
to lodrette sider (3- eller 4-sidigt). Det er vigtigt at
eftervise bæreevnen for fritstående murpiller (2-sidigt).
Tværafstivning kan enten udføres som en væg eller vha.
stålprofil.
Nedenstående figurer illustrer forskellige udformninger af vægge, som vil virke som enten 3- eller 4-sidigt
understøttede.

Efter fastlæggelse af væggene påbegyndes de statiske beregninger. Først eftervises stabiliteten dernæst
undersøges det eller de mest kritiske vægfelter
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Statik
Vandret lastfordeling på hule mure (Ytong)
Vandret lastfordeling på hule mure
Vindlasten kan fordeles på for- og bagmur efter deres
indbyrdes stivhed ”E · I”, eller efter deres indbyrdes
styrke. Fordeles lasterne efter styrke, kan kapaciteten for både formur og bagmur adderes til én samlet
styrke.
Eksempel
Wrd, formur = 0,5 kN/m2
Wrd, bagmur = 1,0 kN/m2
Samlet kapacitet:
Wrd, hulmur = 1,5 kN/m2
For at kunne bruge denne regel, beskriver EN 1996-1-1,
at der skal være tilstrækkelig deformationskapacitet i
både formur og bagmur. Her kan anvendes forholdstallet 1/3 til 3 ved brug af formlen:
Deformationskapacitet:
E2t2f xk1,1
			E1t1f xk1,2

Tabel 1: Ytong bagmur og tegl i formur
Ytong
525 kg/m3

Teglsten 1)

Def. kap

100 mm

108 mm

0,357

125 mm

108 mm

0,446

150 mm

108 mm

0,535

1) Teglsten er regnet med E = 2500 MPa og f xk1 = 0,3 MPa
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Statik
Vandret lastfordeling på hule mure (Silka)
Vandret lastfordeling på hule mure
Vindlasten kan fordeles på for- og bagmur efter deres
indbyrdes styrke på samme måde som Ytong porebeton, så længe deformationskapaciteten i både formur
og bagmur overholder forholdstallet 1/3 til 3.
Tabel 1: Silka bagmur og tegl i formur
Silka

Teglsten 1)

Def. kap

100 mm

108 mm

2,401

115 mm

108 mm

2,761

1900 kg/m3

1) Teglsten er regnet med E = 2500 MPa og f xk1 = 0,3 MPa

Lastfordeling efter stivhed
Afhængig af styrkeparametrene for teglstenen, bør 150
mm Silka blokke i bagmur fordeles efter stivheden.
Tabel 2: Lastfordeling mellem Silka bagmur og formur i tegsten
Silka bagmurstykkelse

Formurens stenklasse med følgende mørteltyper:

Procentvis fordeling mellem

1900 kg/m3

KC 50/50/700, KC 35/65/650, KC 20/80/550

formur/bagmur

150 mm

15

6/94

150 mm

20

9/91

150 mm

25

12/88

150 mm

30

15/85

150 mm

35

16/84
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Statik
Effektiv højde/tykkelse af murværk
Effektiv højde af murværk
Den effektive højde hef for en væg skal vurderes ud fra
hensynstagen til de bygningsdele, den er forbundet til
samt effektiviteten af forbindelserne.

Robusthed/slankhedshold
Af hensyn til væggens robusthed er der angivet krav til
minimum vægtykkelser ud fra væggens effektive højde
og væggens effektive tykkelse.

En væg kan være afstivet af etageadskillelser, tagkonsruktionen, passende placerede tværvægge eller andre
bærende konstruktionsdele.

Ved overvejende lodret belastning:
hef/tef < 27

I h.t. EN 1996-1-1+A1:2013 kan en væg betragtes som
afstivende ved en lodret kant, såfremt den afstivende
væg har en længde på mindst 1/5 af den frie højde og
en tykkelse på mindst 0,3 gange den effektive tykkelse
af væggen der skal afstives (uden åbninger). Samtidig
skal det sikres at samlingen kan optage træk- og trykkræfter, hvis ikke den afstivende væg er udført i samme
materiale, opført samtidigt og indbyrdes forbundet.

En bærende 100 mm væg med rumhøjde på 2,6 m
Eks: 2,6/0,1 = 26 < 27 OK
EN 12602:2016 for præfabrikerede porebetonelementer
beskriver slankhedsforhold for lodret belastede elementer som (etagehøje):
hef/tef < 34,6

Den effektive højde regnes til:

For lodret belastede porebetonelementer (etagehøje)
med krav til brandmodstand:

hef = pnh

hef/tef < 30

Hvor:
pn er en reduktionsfaktor afhængig af kantindspændingen eller væggens afstivning.

For ikke-bærende vægge med krav til brandmodstand
er der i h.t. EN 12602:2016 samt EN 1996-1-2:2007 beskrevet et slankhedsforhold på (for at anvende tabelværdier på mindstetykkelse):

Effektiv tykkelse af murværk
Den effektive tykkelse af en mur tef uden afstivende piller bør regnes som murens faktiske tykkelse t.

h/t < 40

En mur afstivet med piller, bør regnes af ligningen:
tef = ptt

For ikke-bærende vægge uden krav til brandmodstand,
er der i EN 1996-1-1+2013, Anneks F anført tabelværdier for begrænsninger mellem højde henholdsvis længde og tykkelse for murværk i anvendelsesgrænsetilstanden.

Hvor:
pt er en koefficient, der kan findes i tabel 5.1 i
EN 1996-1-1+A1:2013. Denne tabel er alene gældende
ved lodret last.
Der henvises samtidig til afsnit om komplekse tværsnit på Mur og Tag, der er gældende for både lodret og
vandret last:
https://www.mur-tag.dk/projektering/komplekse-tvaersnit/
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Statik
Lodrette og vandrette laster
Metodikken i beregningerne kunne være som følger:
1.	Den regningsmæssige vindlast på facaden bestemmes. Husk at undersøge for samtidigt indvendig
over/undertryk.
2.	De lodrette lasters maksimums- og minimumsværdi
bestemmes. Minimumsværdien bruges når de vandrette laster gennemregnes (lodret last til gunst).
3.	Vindlasten fordeles på for- og bagmur.
4.	De mest kritiske vægfelter udvælges og gennem
regnes først. Dette er ofte vægfelterne med det
største areal og de største åbninger.
5. Først beregnes de vandrette kræfter. I programmet 		
EC6DESIGN vælges modulet ”tværbelastet
rektangulær væg”. Der bør her anvendes minimums
værdien for lodret belastning. Såfremt udnyt		
telsesgraden i beregningen overstiger 100%, kan 		
følgende muligheder evt. undersøges:
Mulighed for indspænding af én eller flere kanter?
Kan der udføres efterspænding i toppen af muren?
Kan åbningsarealet reduceres?
Kan arealet af hele vægfeltet reduceres?
Flytte nogle af de indvendige vægge/flanger.
Forøge tykkelsen af væggen (evt. forøge den
effektive tykkelse ved hjælp af piller/false/søjler).
		
6.	Den lodrette bæreevne kan nu beregnes. I programmet EC6DESIGN vælges modulet ”lodret belastet
muret væg” eller ”lodret belastet elementvæg”
(etagehøje porebetonelementer). Den lodrette last
fordeles i forhold til murens effektive længde, hvor
lasten på mindre vinduesåbningerne fordeles på
vægfelterne mellem åbningerne (ved store åbninger
regnes vægfelter mellem åbningerne seperat).
For mest mulig bæreevne bør man forsøge at
centere den lodrette last mest muligt på muren.
Husk at benytte den ækvivalente vindlast som den
regningsmæssige tværlast. Denne værdi kan evt
findes i rapporten for ”tværbelastet rektangulær 		
væg”.
7. Disse lastkombinationer bør som min. altid
eftervises:
Maksimal lodret + Maksimal vandret last
Minimal lodret + Maksimal vandret last
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Statik
Stabiliserende vægfelter (murskive)
Murskiver kan dimensioneres til at optage de samlede
vandrette kræfter i husets totale stabilitet. Murskiver/
stabiliserende vægge er hovedsageligt påvirket at vandrette og lodrette kræfter i eget plan. For optimal udnyttelse af konstruktionerne kan man med stor fordel
bruge beregningsprogrammer som f.eks. EC6DESIGN.
En murskive der indgår i huset statiske system bør altid
eftervises for brudmekanismerne:
Glidning
Væltning
Indre brud
Ved brug af EC6DESIGN eftervises alle brudmekanismer i samme beregning. Husk også at medregne evt.
flanger der virker til gunst.
Glidning
Ved bestemmelse af glidningskapaciteten kan man
vælge en mekanisk fastgørelse som f.eks. L-beslag
monteret på sokkel/dæk, eller bruge styrkeparametrene i kohæsionssamlingen. De 2 samlingsmetoder bør
ikke kombineres, da en limsamling vil være brudt, før
kræfterne i den mekaniske fastgørelsen introduceres.
I h.t. DS INF 167:2015
Friktionskoefficient µk, bund:
Mørtelfuge (fm > 0,5 MPa) 1,00 MPa
Mørtelfuge på fugtspærre 0,40 MPa
Kohæsion ved bund f vk0, bund:
Lim/pap/Lim
0,20 MPa
Lim/murfolie/Lim
0,10 MPa
Kohæsion/Initial forskydningsstyrke i fugen f vk0:
Ytong 290 kg/m3
0,14 MPa
Ytong 340 kg/m3
0,18 MPa
Ytong 525 kg/m3
0,41 MPa
Silka 1900 kg/m3
0,35 MPa

Fastgørelse med L-beslag
For at fastholde en væg mod glidning kan der indlimes
L-beslag af stål i lodrette fuger. Der anvendes stålbeslag med en tykkelse på 2 mm, som passer stramt i
limfugen.
Tabelværdierne er regningsmæssige og bestemt af
Teknologisk Institut i Danmark.
Horisontal bæreevne L-beslag, indlimet
fk
[MPa]

Bæreevne [kN]
Strongtie AB70,

L-beslag,

55 mm

100 mm

Ytong 340 kg/m³

1,9

0,80

1,45

Ytong 525 kg/m³

3,4

1,43

2,59

Silka 1900 kg/m³

12,2

5,11

9,30

Væltning
En stabiliserende væg påvirket med lodret belastning
er ofte sikret mod væltning. Ved utilstrækkelig eller
ingen lodret belastning, kan det i nogle tilfælde være
nødvendigt at forankre vægfeltet, såfremt egenvægten i
sig selv ikke er høj nok. Tværvægge i vægfeltets ender,
kan også virke til gunst mod væltning.
Forankring kan udføres på mange forskellige måder
afhængig af materialet og hvorledes projektet ønskes
udført. Ved forankring i en ydervæg, kan en gevindstang
placeres i hulmuren. Alternativt kan denne rilles ind
i muren efter samme princip som el-installationer. I
porebeton kan der bores et hul i blokkene/pladerne,
hvorefter en gevindstang eller lign. føres ned igennem
hvert skifte. Til sidst monteres en plade over det øverste skifte. Se mere under ”Forankring af Silka/Ytong”.
Indre brud
Der bør også kontrolleres for forskydningsbrud samt
trækspændinger i selve skiven. Ofte kan murværkets
egen styrke optage spændingerne. Hvis murværkets
egen trækstyrke viser sig ikke at være tilstrækkelig,
kan der indlægges trækstringere eller lign. i toppen
af væggen. Se evt. hjælpeteksten i EC6DESIGN under
”Murskive”-programmet.
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Statik
Forankring i Silka Kalksandsten
Ved behov for forankring af vægfelter i Silka, udføres dette normalvis med Silka E-blok, som vist på figur 1 (samme
metode som ved efterspænding). Vær obs. på at en efterspændt løsning også virker til gunst mod glidning, hvor en
slap forankring alene modvirker væltning. Gevindstangen kan samles med muffesamlinger op igennem vægfeltet.
Alternativt til Silka E-blok kan der foretages en udsparring i væggen på pladsen, og indstøbes en gevindstang i et
tomrør. Udsparingen bør fyldes med en god all-round murermørtel f.eks. KC 20/80/550.
Ved forankring af bagmur kan gevindstangen med fordel placeres i hulrummet.

Figur 1: Forankring i Silka E-blok
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Statik
Forankring i Ytong Porebeton
Ved behov for forankring af vægfelter i Ytong, udføres dette normalvis ved 2 forskellige metoder, afhængig af om
væggene er Ytong Vægelementer eller Ytong Plader/Blokke.
Ytong Vægelementer:
Her kan udsparingen sættes i samlingen mellem elementer som vist på figur 2. Det anbefales at føre forankringen
i et tomrør, for at undgå at limsamlingen får forbindelse til forankringen under montagen.

Ytong Plader/Blokke:
Her kan forankringen placeres ved at udbore i pladerne som vist på figur 3. Det anbefales at føre forankringen i et
tomrør, for at undgå at limsamlingen får forbindelse til forankringen under montagen. Gevindstangen kan samles
med muffesamlinger op igennem vægfeltet. Alternativt til udboring kan der foretages en udsparring i væggen på
pladsen, og indstøbes en gevindstang i et tomrør. Udsparingen bør fyldes med en god all-round murermørtel f.eks.
KC 50/50/700.
Ved forankring af bagmur kan gevindstangen med fordel placeres i hulrummet.

Figur 2: Forankring i Ytong Element

Figur 3: Forankring i Ytong Plader/Blokke
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Statik
Anvendelse af Ytong Vinkel- og Fjederbeslag
Ytong Vinkelbeslag
Anvendes normalvis som tilslutning i siden. Ofte når
indvendige Ytong vægge støder op i mod Silka bagmur.
Vinkelbeslaget fastgøres i den tilstødende væg med
valgfri befæstigelse (OBS: forskydningsstyrken af
befæstigelsen kan være dimensionsgivende i forhold til
at overføre kræfter). Tilslutningen i siden kombines
med 5 mm Geficell samt en elastisk fuge (se figur 3 og
4). Forventes store bevægelser/sætning i de tilstødende
vægge, kan der evt. anvendes fjederbeslag i siden og
udfyldes med Ytong Flex Foam. Ved krav til brandmodstand anvendes der mineraluld og elastisk fuge
godkendt til brand.

Ytong Fjederbeslag
Anvendes normalvis i toppen af et vægfelt mod betondæk eller lign. Fjederbeslaget kan optage bevægelser/
nedbøjning op til 10 mm (se figur 1). Fjederbeslaget
fastgøres til dækket med Ytong Montagelim eller valgfri
befæstigelse (OBS: forskydningsstyrken af befæstigelsen kan være dimensionsgivende i forhold til at overføre
kræfter). ”Gaflerne” på fjederbeslaget limes ind i studsfugen, og kan evt. fastholdes med søm under montagen. Forventes større nedbøjning, anvendes der i stedet
BMF vinkelbeslag eller lign. på hver side (se figur 2).
Der udfyldes med Ytong Flex Foam eller med mineraluld og elastisk fuge hvis der er krav til brandmodstand.
Last pr. beslag angivet som karakterisktisk værdi
Densitet

LODRET SNIT PÅ LANGS AF VÆG

Betondæk

Last-retning

Bæreevne pr. beslag [kN]

X

340 kg/m³

II

340 kg/m³

T

525 kg/m³

II

525 kg/m³

Ytong Vinkelbeslag

Ytong Fjederbeslag

1,84

0,65

1,6922 mm spredt forskalling

1,46

Mineraluld eller Ytong Flex Foam iht.
1.39projekt
funktionskrav.

0.62

0,70

1,09

2 x 13 mm gips afsluttet med
gummifuge mod tilstødende vægge

Max nedbøjning 10 mm. Fugehøjden
min 2. gange nedbøjning

T

Ytong Fjederbeslag placeres studsfugen

LODRET SNIT PÅ LANGS AF VÆG

LODRET SNIT PÅ LANGS AF VÆG

Betondæk

Ytong porebeton -----+-,"'

::::.:.::·::

LODRET SNIT PÅ TVÆRS AF VÆG

,rmin.100,r

X

22 mm spredt forskalling

2 x 13 mm gips afsluttet med
gummifuge mod tilstødende vægge

Mineraluld eller Ytong Flex Foam iht.
projekt funktionskrav.
Max nedbøjning 10 mm. Fugehøjden
min 2. gange nedbøjning

Ytong Fjederbeslag placeres studsfugen

*

Kan Reduceres til hver 2. studsfuge, ved maks højde 2,8
2
ed = 0,36 kN/m •

meter og indvendig vindlast på op til W
Figur 1: Fjederbeslag i top
afpr.vægfelt
(Max
1200 mm)

LODRET SNIT PÅ LANGS AF VÆG

Figur 4: Vinkelbeslag i siden af vægfelt

Ytong porebeton -----+-,"'
LODRET SNIT PÅ TVÆRS AF VÆG

::::.:.::·::

,rmin.100,r
TEGN. NR.:

EMNE:
Ytong Porebeton (skillevæg)/Loft - Fjederbeslag
SILKA KALKSANDSTEN - MURSTEN
Principdetalje - Lodret

(22)10.020

DATO: 27.01 2012
REV. : 19.08.2018

MÅL:
1:10

YTONG

Xella Danmark A/S - Helge Nielsens Alle 7,3 - DK-8723 Løsning - Tlf.: +45 75 89 50 66 - www.xella.dk - xella-danmark@xella.com

*

Kan Reduceres til hver 2. studsfuge, ved maks højde 2,8
meter og indvendig vindlast på op til Wed = 0,36 kN/m2 •
(Max pr. 1200 mm)

LODRET SNIT PÅ LANGS AF VÆG

Figur 2: Vinkelbeslag til fastholdelse af vægfelt

TEGN. NR.:

EMNE:
Ytong Porebeton (skillevæg)/Loft - Fjederbeslag
SILKA KALKSANDSTEN - MURSTEN
Principdetalje - Lodret

Figur 4: Vinkelbeslag i siden af vægfelt

(22)10.020

DATO: 27.01 2012
REV. : 19.08.2018

MÅL:
1:10

YTONG

Xella Danmark A/S - Helge Nielsens Alle 7,3 - DK-8723 Løsning - Tlf.: +45 75 89 50 66 - www.xella.dk - xella-danmark@xella.com
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Afstivning af murværk
Efterspænding i Silka Kalksandsten
En metode til at øge stivheden af et vægtfelt, kan være ved at anvende
efterspændt murværk, tyspisk bestående af:
Gevindstang med muffesamlinger - styrkeklasse 6.8
4 mm neopren
Stålplade S450
Donkraft til opspænding
Tabel 1 henunder angiver sammenhæng mellem maksimal lodret kraft, der
etableres i væggen og nødvendig geometri af plade samt diameter af
efterspændingsstang. Den angivne Ped,min kan herefter sættes som lodret last til gunst.

Tabel 1: Efterspændingskraft
Diameter af gevindstang (mm)

d

20

16

14

12

12

10

Længde/Bredde af plade (mm)

b

140

115

115

100

100

100

Tykkelse af plade (mm)

t

12

10

8

8

6

6

Maks. lodret kraft (kN)

PEd,min

90,79

58,11

44,49

32,69

28,27

22,70

Beregningsprocedure
1.	 Linielasten på den lodrette afstivning
bestemmes (REd = ½ H x WEd) pr. vægfelt
som den lodrette afstivning understøtter.
2.	Afstivningens bredde defineres fx til 1.0 m.
3. Afstivningen gennemregnes som et lodret belastet vægfelt, hvor der påsættes den nødvendige lodrette kraft
4. Excentricitetsintervallet sættes i top til: Minimal udstrækning (svarende til, at kraften afleveres centralt og trykstyrken i væggen ikke overskrides).
I bund til: Tykkelse af væg/sokkel (svarende til, at væggen bliver delvist indspændt i bund ved sokkel).
Eksempel
WEd = 1,1 kN/m2 ; H = 2,8 m; t = 115 mm; afstivning for 2 vægfelter
1.	 Linielasten på afstivningen: REd = 1,4 x 1,1 x 2 = 3,08 kN/m
2.	Beregning viser, at den nødvendige lodrette last er 53 kN, hvorved der skal anvendes minimum Ø16 stang og 10
mm plade
3. Excentricitetsintervallet sættes i top til: -10 til +15 mm. Ved sokkel regnes med fuld tykkelse. Dvs -57 til +57 mm
OBS: Efterspændt murværk kan også anvendes til Ytong porebeton. Her bør man dog være ekstra opmærksom på
vederlagstrykket omkring stålpladen i toppen af væggen.
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Afstivning af murværk
Ytong Vindsøjle
Ytong Vindsøjle kan anvendes hvor der er behov for
ekstra afstivning af vægfelter. Ytong Vindsøjlen kan
monteres som en del af væggen, hvor Ytong vægelementer eller Ytong plader limes op i mod søjlen.
Søjlen kan limes til betonunderlaget med lim/pap/lim
og fastspændes til tagremmen i toppen. Remmen kan
evt. forstærkes hvis nødvendigt i forhold til at overføre
kræfterne i toppen af væggen.
Søjlen med dimension 200x300x2470 mm har en kapacitet på VRd = 15,8 kN/m. Kapaciteten er til stede uagtet
retning af de vandrette kræfter, og søjlen kan derfor
vendes på alle led i bagmuren.

Fordele med Ytong Vindsøjle
Enkel montage
En integreret del af væggen
Kan overfladebehandles som alm. porebeton
Stor styrke
Brandklasse A1
Undgår stål i facaden og skift i materialer
Økonomisk løsning
Indeklimamærket
God varmeisoleringsværdi

20

T2

T3
Boltet på spærside og
sikres med to lasker.

2 x 4” trimbel monteret
på topplade mellem
hosliggende spær.

Rem forstærkes til 2 x 4” fra spær til spær.
Toplap med huller til 5 stk. 40/40 karmsøm.

T1

Indspændt
Indstøbt
Boltet og
Afstivning
af murværk
understøbt
Type T1B1

Type T2B2

Type T3B3

Søjletop- og søjlefodsløsningerne
kan normalt kombineres efter ønske.

Stålsøjler
Er der i projektet behov for stabiliserende stålsøjler, kan disse indarbejdes på følgende måde:

B1

B2

B3

Montage af stålsøjler:

Topløsning

T1

T1

T2

T2

T3

LapType T3B3

Formur
Bindere
jævnt fordelt

2 lodrette binderrækker med
max. 300 mm lodret afstand.
Topløsning
Bundløsning

Boltet på spærside og
sikres med to lasker.

Type T2B2
HE-ankre

Boltet og
understøbt

2 x 4” trimbel monteret
på topplade mellem
hosliggende spær.

Type T1B1

mellem spær
Indstøbt

Rem forstærkes til 2 x 4” fra spær til spær.
Toplap med huller til 5 stk. 40/40 karmsøm.

Forstærket rem

Indspændt

Søjletop- og søjlefodsløsningerne
kan normalt kombineres efter ønske.

T1

B1

T1
T2
B1 Forstærket
B2 remB3

B2

Remmen forstærkes med
1 x 4” sømmet pr. 300 mm
inkl. i begge ender med
38/100.

mellem spær

Bagmur
HE-ankre

Lap

Indspændt Nedstøbt Fodplade

Bindere

OBS
jævnt fordelt
Sikring af kontakt mellem søjle og bagmur:
2 lodrette
binderrækker
med
Det er af stor vigtighed
af søjlen
har kontakt
max. 300 mm lodret afstand.
med bagmur midt på væggen, hvor udbøjningen er størst.
Bundløsning

B1

B2

Søjlen
strammes ind mod
mellem
søjle
Indspændt
Indstøbt Som modhold
Boltet
og
understøbt
rem med HE-135 anker og
og rem monteres
1 stk.
Type T1B1
Type T2B2vinkelbeslag
Type
monteres
i rem med 4 stk.
90T3B3
- ribbe
40/40 kamsøm i hvert
med 5 stk. 40/40 karmsøm
anker sømmet i rem.
sømmet i rem.

T1

B3

Kontakt mellem søjle og vægge opnås gennem
tilpasset EPS.
Indspændt Nedstøbt Fodplade

B3

Topløsning

T1

Remmen forstærkes med
1 x 4” sømmet pr. 300 mm
inkl. i begge ender med
38/100.

T2

Forstærket rem
mellemSom
spær modhold mellem søjle

Søjlen strammes ind mod
rem med HE-135 anker og
monteres i rem med 4HE-ankre
stk.
40/40 kamsøm i hvert
anker sømmet i rem.

og rem monteres 1 stk.
vinkelbeslag
Lap 90 - ribbe
med 5 stk. 40/40 karmsøm
sømmet i rem.

Bindere
jævnt fordelt

T1

2 lodrette binderrækker med
max. 300 mm lodret afstand.

Bundløsning

B1

B2

B3
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Installationer og udsparringer
El-installationer (riller og udsparinger)
Når der skal monteres el- installationer i murede
vægge bør riller og udsparringer placeres iht. DS/INF
167:2015. Uden nærmere undersøgelser kan der her
udføres enkelte, mindre lodrette riller og udsparinger
med en max. dybde på 25 mm og en max. bredde på
50 mm. I normal kontrolklasse skal disse udføres ved
fræsning.
Der henvises samtidig til DS/EN 1996-1-1+A12013 pkt.
8.6.2 der beskriver størrelsen af tilladte lodrette riller
og udsparinger i murværk uden nærmere beregning.
Der skelnes her mellem ”under” og ”efter” opførelse af
murværket.

Når man planlægger udfræsningen af et eller flere
el-rør skal man tage højde for brudlinierne i det enkelte
vægfelt samt om det er en ikke bærende eller
bærende væg. Riller og udsparinger bør ikke gå
igennem overliggere eller andre bærende elementer.
Husk: det er den respektive bygningsingeniør som
rådgiver i den enkelte sag.
Signatur
De takkede streger er væggens brudlinie
Stiplede linier er forkert fremførte el-rør iht.
brudlinierne.
Fede linier er korrekte fremførte el-rør iht.
brudlinierne.

Figur 1. Korrekt udførte udsparringer.

Figur 2. Forkert udførte udsparringer.
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Varmeisolering af bygninger tjener flere formål: at minimere energibehovet til opvarmning, at opretholde en jævn
og behagelig rumtemperatur, at forhindre kolde overflader,
der giver ”kuldenedfald” og mulighed for kondensering af rumfugt. En velisoleret bygning sparer energi og er mere
komfortabel at opholde sig i.
Forbrænding af fossile brændstoffer for at opvarme vores bygninger er skyld i en stor del af CO2 udledningen.
Bedre varmeisolering er derfor et vigtigt led i nedbringelse af CO2 belastningen af atmos-færen.

Grundlag
En konstruktions varmeledende egenskab afhænger primært af varmeledningsevnen for de byggematerialer, der
indgår i konstruktionen. Jo dårligere materialerne er til at lede varmeenergi, jo bedre isolering.
En anden vigtig faktor er konstruktionens tæthed – en egenskab, der først i de seneste bygningsreglementer er sat
fokus på med krav om gennemførelse af Blower Door Test. Massive ydervægge i Ytong porebeton eller Silka kalksandsten er nemme at udføre tætte, og Xella har dokumenteret en række konstruktioner, der sikrer tæthed og minimale kuldebroer.
Varmeledningsevne
Varmeledningsevne, konduktivitet, udtrykker den energimængde, der ledes igennem 1 m² af materialet i 1 m tykkelse ved en forskel på udvendig og indvendig temperatur på 1 K. Varmeledningsevne = varmestrømshastighed ×
afstand / (tværsnitsareal × temperaturforskel). SI-enheden er W/mK.

Da varmeledningsevnen ændres
med ændringer i produktets fugtindhold, anvender man ved beregning af en bygnings energitab altid
designværdien, der tager hensyn til
fugtindholdet under normal anvendelse.

0,20
Varmeledningsevne λR [W/(mK)]

Da det primært er de luftfyldte porer, der nedsætter varmeledningen, er varmeledningsevnen for
porebeton afhængig af densiteten.
For Silka Vægsystem er varmeledningsevnen ligeledes afhængig af
densiteten.

0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0
0

100
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800
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Fig. 1: Varmeledningsevnens afhængighed af massefylden for porebeton

Ved Xella er varmledningsevnen deklareret med et fugtindhold ved 23° C og 80% relativ fugtighed.
DS 418:2011 "Beregning af bygningers varmetab" angiver varmeledningsevnen for en række materialer til murværk. Der er tale om standardværdier, og det er derfor vigtigt ved energiberegning at anvende leverandørens deklarerede værdier.
Hos Xella sker der løbende en produktudvikling - bl.a. med henblik på mere enegieffektive produkter og løsninger.
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Varmestrøm
Varmestrømmen beskriver, hvor meget varme, der transporteres gennem en konstruktion,
og afhænger af temperaturforskel og konstruktionsdelenes termiske modstand.
U-værdien i W/m² K angiver, hvor stor en varmemængde der pr. sekund passerer gennem 1 m² af bygningsdelen,
når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige side er en grad Celsius (°C) eller Kelvin (K).
Beregning af U-værdier er beskrevet i den danske standard DS 418, 2011: "Beregning af bygningers varmetab".
U-værdien anvendes til vurdering af en bygningsdels varmeisolerende egenskab og benyttes ved beregning af bygningens energitab. U-værdien er den reciprokke værdi af den samlede termiske modstand, varmeisolansen R. Jf.
DS 418, 2011 er:

Varmeisolansen RT beregnes som summen af de enkelte lags isolans Ri plus indvendig og udvendig overgangsisolans Rsi og Rse
Et materialelags varmeisolans R beregnes ud fra lagets tykkelse d og et materiales varmeledeevne λR som følger:

Enheden for varmeisolans er [m²K/W]. For bygningsdele bestående af flere homomogene materialelag beregnes
varmeisolansen som summen af de enkelte lags varmeisolans

Overgangsisolans er utryk for varmeisolansen ved overgang fra luft til konstruktion og fra konstruktion til luft. Da
varmestrømmen er kraftigst opad, er overgangsisolans for væg, gulv og loft forskellig. Overgangsisolans er angivet
i DS 418, 2011:
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Tabel 1: Overgangsisolanser
Varme overgangsmodstand

Varmestrømmens retning
Opad

Horisontal

Nedad

m²K/W

m²K/W

m²K/W

Rsi

0,10

0,13

0,17

Rse

0,04

0,04

0,04

Tabel 2: Isolans af ikke ventilerede hulrum
Hulrummets tykkelse

Isolansen R i varmestrømmens retning

mm
Opad

horisontal

nedad

m²K/W

m²K/W

m²K/W

0

0,00

0,00

0,00

5

0,11

0,11

0,11

7

0,13

0,13

0,13

10

0,15

0,15

0,15

15

0,16

0,17

0,17

25

0,16

0,18

0,19

50

0,16

0,18

0,21

100

0,16

0,18

0,22

300

0,16

0,18

0,23

Ikke ventilerede hulrum
Ikke ventilerede hulrum bidrager til varmeisolering. Et hulrum betegnes som ikke ventileret, når små åbninger til
det fri ikke er fordelt for ventilation af hulrummet og deres areal ikke overstiger:
Maks. 5 cm² pr. m længde for lodrette luftlag
Maks. 5 cm² pr. m² overflade for vandrette luftlag
For svagt ventilerede hulrum kan isolansen medregnes som den halve af værdierne i tabel 5. Et hulrum defineres
som svagt ventileret, når ventilation til det fri skabes med åbninger på:
5-15 cm² pr. m længde for lodrette luftlag
5-15 cm² pr. m² overflade for vandrette luftlag
Ventilerede luftlag bidrager ikke til varmeisolering og indgår i varmetabsberegningen som indvendig overgangsisolans.
Materialelag placeret udenfor et ventileret luftlag medregnes ikke.
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Kuldebroer
Kuldebroer er dele af klimaskærmen, der er markant dårligere isoleret end resten af klimaskærmen.
Kuldebroerne har især betydning i nyere, velisoleret byggeri. Kuldebroer kan være geometrisk betingede – fx i
bygningshjørner, eller materialebetingede – fx hvor der indgår stålsøjler i ydervægskonstruktionen, eller hvor
etagedæk bygges ind i ydervæggen.

9

Regler for beregning af varmetabet gennem kuldebroer er angivet i DS 418, 2011.

Linjetab og punkttab
Kuldebroerne opdeles i linjetab og punkttab. Linjetab er varmetabet gennem kuldebroer med lille bredde,
hvor varmetabet er proportionalt med kuldebroens længde. Linjetab opstår f.eks. ved fundamenter, vinduesfalse og
gennemgående betondæk. Linjetab angives i W/mK. Punkttab opstår f.eks., hvor bjælker, metalbæringer og -ankre
Udvendigt bygningshjørne
Ydervæg: YTONG/SIPOREX
Massivblok
går gennem
isoleringen. Punkttab angives i W/K. Bortset fra fundamenter og vinduesfalse skal linje- og punkttab
indregnes i U-værdien for Detail
den
bygningsdel, hvor de indgår.
nr:9A
Udvendig bygningshjørne (vandret snit)

Xella har udviklet og dokumenteret en række løsninger, som minimerer kuldebroer og linjetab.

Note: Monteres i forbandt

1

Bauvorhaben:

Vandret snit. Ydervæg Ytong Energy+ hjørne.

Psi-Therm 2011
Datum: 8.2.2012

2

22

Hjørneskinne

150

400 mm YTONG Energy
+
U-værdi=0,15 W/mK, Densitet=340kg/m

200

Porebetonpuds

³

Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert)

Mål 1:10

Facademur, udvendigt hjørne. Kuldebrokoefficent λ = -0,065 W/mK
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Etagedæk, vederlag (lodret snit)
Ydervæg: YTONG Massivblok

Detail nr:7B
Ydervæg/Etageadskillelse/Bærende kant/dækelement
Ingen lydkrav

3

Bauvorhaben:

4

8

Dækelement

150

400 mm YTONG Energy
+
U-værdi=0,15 W/mK, Densitet=340kg/m

34

Udstøbning

180

Ø50-80mm forskydningsknast

60

Isolering evt YTONG multipor,
monteres i YTONG lim

200

Porebetonpuds

78

Fugearmering

201

Ringanker

79

Ø10 dorn, sømmet i

145

Psi-Therm 2011

Lodret snit. Ytong Energy+ ydervæg/etagedæk.
³

Datum: 7.2.2012

Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert)

YTONG 65 mm Randblok

20
7

Mål 1:10

Niveaufri adgang

Detail
nr:
nr:20
Etageadskillelse
beton.
Kuldebrokoefficent λ = -0,004 W/mK
Note: Opbygning af fugtafvisninde lag iht. producenten.

Etagedæk, parallelt med dæk (lodret snit)
Ydervæg: YTONG Massivblok

5

Detail nr:7A

Ydervæg/Etageadskillelse/Fri kant/dækelement
Ingen lydkrav

Nr.
U1

Betonplade

60

Opklodsning

62

Trykfast isolering

44

Vindues eller dørparti

92

Fugtspærre og radonspærre

45

Karm

209

YTONG Tilpasningssten 150x100

50

Betonfundament

210

Fugtafvisende lag

58

Lecaterm-blok

Gulvbrædder
211
400 mm YTONG Energy
+
U-værdi=0,15
StrøerW/mK, Densitet=340kg/m
212

Dækelement
Bæredygtig jord
59

150

34

Udstøbning

180

Ø50-80mm forskydningsknast

60

Isolering evt YTONG multipor,
monteres i YTONG lim

200

Porebetonpuds

79

Ø10 dorn, sømmet i

201

Ringanker

145

YTONG 65 mm Randblok

Länge
2,240 m

U-Wert
0,13 W/(m²K)

Wärmebrückenverlustkoeffizient

Isolering

Ψ = +0,004 W/(mK)
27

³

orld GmbH

9

8

Lodret snit. Sokkel/terrændæk.

30

Name
U1

Korre
F_e

5
Varmeisolering
Murkrone, tagdæk (lodret snit)
Ydervæg: YTONG Massivblok

Detail nr:5
Murkrone/tagdækelement/vederlag
NOTE:Hvis det er nødvendigt med afstivning af murkronen kan der anvendes
forankringsstænger som føres op og udstøbes i Ø80 hul
Dampspære ikke nødvendigt ved kombination multipor/ Porebeton

6

147

150 mm YTONG porebeton
densitet 340 kg/m
³

8

Dækelement

34

Udstøbning

149

YTONG 200x200x600 mm blokke,
densitet 340 kg/m
³

60

Isolering evt YTONG multipor,
monteres i YTONG lim

150

400 mm YTONG Energy
+
U-værdi=0,15 W/mK, Densitet=340kg/m

73

Vinkelbeslag

180

Ø50-80mm forskydningsknast

78

Fugearmering

200

YTONG Grundpuds + slutpuds

79

Ø10 dorn, sømmet i

201

Ringanker

85

Tagisolering, evt YTONG multipor

Lodret snit. Ytong Energy+ ydervæg/Ytong Tagelement.

Bauvorhaben:

³

Psi-Therm 2011
Datum: 8.2.2012

Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert)

7

Mål 1:10

Murkrone. Kuldebrokoefficent λ = -0,040 W/mK

Nr.
U1
U2

Name
U2
U2

Länge
1,410 m
1,620 m

U-Wert
0,08 W/(m²K)
0,13 W/(m²K)

Wärmebrückenverlustkoeffizient

GmbH

Ψ = -0,040 W/(mK)
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Korrektu
F_e (1
F_e (1

Varmeisolering
Det termiske indeklima
Det termiske indeklima i en bolig eller et arbejdsrum
opleves behageligt, hvis den varme, man producerer
ved stofskiftet, kan afgives til omgivelserne uden at
man sveder eller bliver kold.

Med godt varmeisolerende konstruktioner sparer man
altså ikke bare på energitabet – man kan holde en lavere
rumtemperatur og alligevel opnå den samme termiske
komfort.

En persons varmebalance og dermed graden af
termisk komfort er bestemt af:
Lufttemperatur
	Middelstrålingstemperatur
(overfladetemperatur på rummets flader)
Lufthastighed (træk)
Relativ luftfugtighed
Aktivitetsniveau
Påklædning

Varmelagring
Ytong og Silka har en god varmeakkumuleringsevne.
Dette bevirker at materialerne har en evne til at lagre
varme, som har betydning for et jævnt indeklima året
rundt. Jo større evne til at lagre varmen, jo mindre risiko
er der for pludselige temperatursvingninger inde i boligen, når den udvendige temperatur ændre sig. Materialers evne til at lagre varme, er afhængig af varmekapaciteten.

Ved almindelig påklædning og aktivitet foretrækker de
fleste at rumtemperatur og middelstrålingstemperatur
ligger mellem 20 og 24°C. Forskellen mellem lufttemperatur og middelstrålingstemperatur bør ikke være
over 2-4°C.

Varmekapaciteten pr. overfladeareal kan beregnes
således:

Komfortabelt rumklima og energibesparelse
Middelstrålingstemperaturen er et vægtet gennemsnit
af overfladetemperaturer i rummet. Vi afgiver en væsentlig del af vores varme ved en stråling til rummets
begrænsningsflader. Derfor er det vigtigt, at disse flader
er passende varme. Derved kan lufttemperaturen og
dermed udgiften til opvarmning af ventilationsluften reduceres. Kolde vægflader er dyre i drift, ikke kun fordi de
isolerer dårligt, men også fordi de øger behovet for en
højere lufttemperatur til kompensation for den lave middelstrålingstemperatur, de forårsager.

C = cp * ρ * t
cp Specifik varmekapacitet
ρ Massefylde
t Tykkelse
En vigtig størrelse i denne forbindelse er varmeindtrængningstallet Jo lavere varmeindtrængningstallet er
for fladerne, der afgrænser rummet, jo langsommere vil
materialerne reagere på store temperatursvingninger.
d = √cp * λ * ρ
cp Specifik varmekapacitet
λ Beregningsværdi for varmeledningsevne
ρ Massefylde
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Termisk indeklima om sommeren
I sommerperioden hvor indeklimaet påvirkes af varmetilførsel udefra er konstruktionernes evne til at varmeisolere og til at oplagre varme og afgive den langsomt
med til at sikre mod overophedning i dagtimerne.
Ytong porebeton og Silka vægsystem har gode
egenskaber mht. varmeisolering, varmeakkumulering
og afkølingstider. Materialerne medvirker således til at
skabe og opretholde et komfortabelt termisk indeklima i
sommerperioden, hvor lette materialer som har dårlig
varmelagringskapacitet i forbindelse med store vinduesflader giver større risiko for overophedning og behov for
nedkøling. Porebeton og kalksandsten medvirker således til at nedbringe energibehov til afkøling og til opretholdelse af et komfortabelt termisk indeklima.

De udvendige overflader af facade og tag er udsat for
store temperaturudsving. I ekstreme tilfælde kan overfladetemperaturen nå op på 70°C. Temperatursvingningerne forplanter sig gennem konstruktionen, og amplituden (svingningens størrelse) bliver svagere undervejs
når varmen afgives til materialet. Den tidsmæssige forsinkelse af temperatursvingningen gennem konstruktionen kaldes faseforskydningen.

Faseforskydning η

80

Overfladetemperatur [°C]

TAV =

Δθsi
Δθse

[-]

60
Δθse

40
Δθsi

20

Udvendig temperatur
Indvendig temperatur

0
8

12

16

20

24

4

8

Klokkeslæt [h]
 rincip for temperaturforløb på den indvendige og udvendige overflade
P
af en facademur med høj varmekapacitet.
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Energikrav til byggeri
Ved nybyggeri og større ombygninger skal bygninger
opfylde krav om energiforbrug iht. Bygningsreglementet BR18. Der skal udføres en energiramme beregning,
hvori medtages varmetab gennem klimaskærmen, opvarmning af brugsvand, varmetab fra installationer
samt energiforbrug til ventilation, køling og pumper. I
andre bygninger end boliger medregnes endvidere elforbrug til belysning.

I beregningerne medtages solindfald gennem vinduer
samt internt varmetilskud fra personer og udstyr.
Ved mindre renoveringer og tilbygning er det ofte tilstrækkeligt at udføre en varmetabsramme, hvor der
kun fokuseres på klimaskærmens U-værdier. Krav til
energirammer er beskrevet i BR18 kapitel 11 og min.
U-værdier i bilag 2, tabel 1.

Mindste varmeisolering
For at sikre en minimum varmeisolering, skal mindste krav til bygningsdeles U-værdi iht. BR18 overholdes.
Tabel 3: Min. varmeisolering iht. Bygningsreglementet BR18, bilag 2
Bygningsdel

U-værdi [W/m²K]

Ydervægge og kældervægge mod jord

0,30

Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der
er mere end 5°C lavere end temperaturen i det aktuelle rum

0,40

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum

0,20

Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede

0,50

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

0,20

For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod
rum opvarmet til en temperatur, der er mere end 5°C lavere end temperaturen i det aktuelle rum

1,80
Linjetab [W/mK]

Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C

0,40

Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme

0,06

Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler

0,20
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U-værdier
Massive ydervægge af Ytong Energy+ kan opfylde energikravene til lavbyggeri. Ytong massivblokke kan opfylde mindstekravet til nybyggeri. For at opnå tilstrækkelig god U-værdi for massive ydervægge af andre
porebetonprodukter eller Silka Vægsystem anvendes
Multipor Isoleringsplader på ydersiden. (Se tabel 5).

både ind- og udvendig overgangsisolans samt alle tillæg er indregnet med de forudsætninger, der er anført
herunder.
U-værdierne er regnet med Lambda deklareret for
fugtindholdet ved 23°C og 80% relativ fugtighed.

U-værdierne er baseret på DS 418:2011, ”Beregninger
af bygningers varmetab”. U-værdier er angivetsom resulterende transmissionskoefficient, hvilket vil sige, at

Forudsætninger
Følgende forudsætninger gælder for de beregnede U-værdier
Forudsætninger

λ

Multipor udvendig isolering

0,043 W/mK

Multipor indvendig isolering

0,040 W/mK

Indvendig overgangsisolans, lodret

0,10 W/mK

Indvendig overgangsisolans, vandret

0,13 W/mK

Udvendig overgangsisolans

0,04 W/mK

Varmeledningsevne for porebeton
Ytong densitet

λ

290 kg/m³

0,076 W/mK

340 kg/m³

0,088 W/mK

375 kg/m³

0,110 W/mK

475 kg/m³

0,142 W/mK

525 kg/m³

0,137 W/mK

575 kg/m³

0,158 W/mK

Varmeledningsevne for kalksandsten
Silka densitet

λ

1900 kg/m³

1,2 W/mK
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U-værdier
Tabel 4: U-værdi for Ytong massivblokke
Ytong Energy +

1)

Multipor

U-værdi [W/m²K]

400 mm

180 mm

0,15

500 mm

280 mm

0,11

Ytong 290 kg/m 3

Puds

U-værdi [W/m²K]

300 mm

10 mm

0,24

365 mm

10 mm

0,20

400 mm

10 mm

0,18

480 mm

10 mm

0,15

1) Værdierne er med 10mm puds uvendig og indvendig

Tabel 5: U-værdi for Ytong og Silka med udvendig Multipor
Multipor i mm

1)

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

115 mm

0,33

0,28

0,25

0,22

0,20

0,19

0,17

0,16

0,15

0,14

150 mm

0,32

0,28

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

200 mm

0,32

0,28

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

100 mm

0,27

0,24

0,22

0,20

0,18

0,17

0,15

0,14

0,13

0,13

150 mm

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

200 mm

0,23

0,21

0,19

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

100 mm

0,28

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

150 mm

0,25

0,23

0,21

0,19

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

200 mm

0,24

0,21

0,19

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

Silka
1900 kg/m³

Ytong
525 kg/m³

575 kg/m³

1) Værdierne er med 10mm puds uvendig og indvendig

Tabel 6: U-værdi for eftersiolering med indvendig Multipor
Multipor i mm

1)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240 mm

0,67

0,48

0,39

0,33

0,30

0,26

0,23

0,21

0,19

0,18

375 mm

0,59

0,44

0,36

0,31

0,28

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

490 mm

0,54

0,41

0,34

0,29

0,27

0,24

0,22

0,20

0,18

0,17

1) Værdierne er med 10mm puds uvendig og indvendig

Massiv Teglsten
1700 kg/m³

1) For tykkelserne 60, 80 og 100 mm anvendes

λ = 0,040 W/mK . Resterende tykkelser λ = 0,043 W/mK
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Fugtsikring
Fugt, som ophobes i bygningsdele, giver skader i form
af skimmel, svamp og råd og skaber ubehageligt og
usundt indeklima.
Bygninger skal iht. Bygningsreglementet udføres,
så vand og fugt ikke kan medføre skader eller brugsmæssige gener som forringer holdbarheden og giver
sundhedsmæssige problemer.
Fugtpåvirkning af en bygning kommer fra flere kilder.
Nedefra fra opstigende jordfugt. Udefra fugtpåvirkes
bygningen af slagregn, fygesne og smeltevand fra sne
på taget. Indefra skal bygningen beskyttes mod vand-

påvirkning i vådrum og vanddamp fra køkken og den
fugtighed, der fremkommer, når man bruger rummene.
I byggefasen tilføres bygningen fugt fra byggematerialer og fra vejrliget. Byggefugten skal kunne diffundere
ud af bygningen.
Kalksandsten og porebeton er uorganiske byggematerialer, som er modstandsdygtige overfor fugt, råd og
svamp. Porebetonens struktur gør, at materialet kan
akkumulere fugt fra luften og afgive den igen, og dermed medvirke til et sundt og komfortabelt indeklima.

Grundbegreber vedr. fugt i bygninger
Relativ luftfugtighed
Den mængde vanddamp, der kan optages i luften,
vokser eksponentielt med lufttemperaturen. Den
relative luftfugtighed angives i % og udtrykker den
absolutte luftfugtighed i forhold til den maksimale
luftfugtighed ved den givne temperatur.
Fugtindhold i byggematerialer
Mængden af fugt i et byggemateriale, fugtindholdet
u, angive i kg vand pr. m³ materiale.

Fugtlagring
Nogle byggematerialer kan ved stigende relativ
luftfugtighed optage fugt og aflejre den på indvendige
overflader. Ved faldende relativ luftfugtighed afgives
den overskydende fugt igen.
Porebeton kan med sin porestruktur lagre meget fugt i
det normale luftfugtighedsområde, og materialet
medvirker således til at dæmpe udsvingene i den
relative luftfugtighed.

Pa

Alternativt angives u i m³ vand pr. m³ materiale,
volumenprocent eller masseprocent

Damptryk

4.000
3.000
2.000
1.000

Omregningsfaktoren for fugtindholdet i volumenen uV
er vandets massefylde ρw og for fugtindholdet i
massen uM byggematerialets massefylde ρm.

0

°C
-10

0

10

20

30

Temperatur

Fig. 1: Luftens mætningsdamptryk som funktion
af temperaturen
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Fugtsikring
Kondens
Kondensdannelse er når den relative fugtighed overstiger 100% og luften ved den givne temperatur dermed
ikke kan indeholde mere vanddamp. Dette kaldes også
for dugpunktet. Kondens forekommer hyppigst om vinteren, når temperaturforskellen mellen indendørs og
udendørs er stor. Hvis temperaturfaldet på et materiales overflade bliver for stort, kan der såfremt dugpunktet overstiges opstå kondens. Dette forekommer typisk
på de koldeste overflader inden i bygningen, som ofte
er omkring samlinger i hjørner, dæk, tag eller omkring
vinduer og døre.

Fugttransport
Ved fugttransport i byggematerialer skelnes mellem
vanddamptransport og væsketransport eller kapillartransport.
Byggematerialers modstand mod dampgennemtrængelighed beskrives ved hjælp af vanddampmodstanden,
Z-værdien, der fortæller hvor stor trykforskel i Pa, der
skal virke i 1 s på 1 m² for at drive 1 kg vanddamp gennem bygningsdelen. Alternativt angives en vanddamppermeabilitet i ”g/m s Pa” som iht. SBI 224 kan divideres med materiales tykkelse for at finde Z-værdien.

Tabel 1: Fugttekniske materialeparametre iht. SBI-anvisning 224, tabel 28
Produkt

Vanddamppermeabilitet, μ

Porebeton

0.067

Kalksandsten

0.01

Eksempel ved 150 mm Silka kalksandsten: Z = 0,15 / 0,01 = 15
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Fugtsikring
Fugt i porebeton og kalksandsten
Byggefugt
Porebeton leveres med et rest fugtindhold på ca. 30-40
%, som under normale forhold mindskes under opførelse af byggeriet. Porebetonen har i opvarmede bygninger
normalt et fugtindhold på 4-5 %. Kalksandsten leveres
med et rest fugtindhold på ca. 7-8 %. Under normale
omstændigheder i en opvarmet bygning vil fugtindholdet
ligge på ca. 1 %.
Frost og salt påvirkninger
Ved vinterbyggeri kan der forekomme frost i perioder.
Porebetonens åbne struktur gør det mulig at optage
vandudvidelsen fra frosten uden materialebeskadigelser
eller afskalninger. Kalksandsten har et ”kritisk fugtindhold” på 80% af det maksimale fugtindhold. Under 80%
anses kalksandsten for at være frostsikker. Man må aldrig anvende salte i forbindelse med porebeton eller
kalksandsten generelt – heller ikke saltning af betongulv.
Fugt nedefra
Vægge skal beskyttes mod opsugning af fugt fra grunden. Dette kan gøres med udlægning af murpap eller
–folie, som mindst skal være i væggens bredde.
Fugt udefra
Ydervægge skal beskyttes mod slagregn. Massive Silka
eller Ytong vægge samt udvendig facadeisolering af
Multipor Isoleringsplader skal bekyttes med fx. pudslag
eller ventileret beklædning. Ved skalmurede facader
skal det sikres, at indtrængede vand ledes ud igen.
Vandpåvirkede flader i dør- og vinduesåbninger skal
ligeledes sikres med murpap, inddækninger osv.. Tagflader udføres med vandtæt tagdækning og tilstrækkelig afvanding.
Fugt indefra
Vægge og gulve i vådrum skal udføres iht. Bygningsreglementet, som henviser til SBi-anvisning 252. Her gives
grundige vejledning vedrørende projektering m.m.
Udtørring og overfladebehandling
Affugtning i bygningen kan udføres maskinelt iht. producentens anvisning. Der skal tages højde for bygningens størrelse og bygningen skal være helt lukket, derved sikres en effektiv affugtning. Normalt anvendes en
absorptionsaffugter. Maskinen indstilles til den ønskede
relative luftfugtighed, som normalt ligger mellem 40–
50 % RF. Husk der også skal affugtes, når der tilføres
yderligere fugt, som fx ved udførelse puds- eller spartelarbejde m.m.

Anvendes naturlig udtørring, kan man anvende bygningens gulvvarme kombineret med ventilation. Man sætter langsomt og gradvist varmen op til almindelig stuetemperatur. Ventilation kan sikres via vinduer og døre
eller ved brug af genindvindingsanlægget under byggeperioden.
Formålet er at få væggenes overflader udtørret og derved hindre vækstbetingelserne for organisk vækst, hvilket opnås når overfladen er under 75 % relativ fugtighed. For vejledende målinger i overladen kan der evt.
anvendes kapacitive fugtmålere. Der bør ikke bores og
måles ind i kernen med denne type målere. Ved kernemålinger anvendes godkendte RF-målere, f.eks. efter
standarden ASTM F2170 (for betondæk), der stiller krav
til såvel udførelse samt måleudstyr. Kernemåling bør
her være max. 85% RF. For mere præcise non-destruktive målinger af fugtindhold anbefales enten HF sensor
eller Troxler neutronmålere. Sidstenævnte kræver dog
specialistuddanelse.
Estimat af udtørringstiden kan evt. findes på:
https://byg-erfa.dk/udtoerring
Vær opmærksom på at udtørringstiden er baseret på
2-sidet udtørring. Kan udtørringen kun ske gennem den
ene side af materialet, kan man forvente en fordobling i
udtørringstiden.
Eksempel herunder er ved en temperatur på 20 °C og
med udgangspunkt i det maksimnale fugtindhold:
Materiale

Tykkelse
(mm)

Udtørring
døgn)

Restfugt

Porebeton

100

40

ca. 8 %

Kalksandsten

100

40

ca. 6 %

Vejledende maksimalt fugtindhold inden videre
behandling:
Ønsket
overfladebehandling

Maksimalt fugtindhold
Porebeton

Kalksandsten

Diffusionsåben
silikatmaling

ca. 10 - 15 %

ca. 5 - 6 %

Væv/filt

ca. 8 - 10 %

ca. 4 - 5 %

Inventar eller membran
(vådrum)

ca. 5 - 8 %

ca. 3 - 4 %
36

Brand
Brandforhold
Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre
bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger til
brandbestemmelserne henvises for traditionelt byggeri
endvidere til Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Bygninger, hvor
mange mennesker samles, og bygninger til brandfarlig
virksomhed eller oplagring af brandfarligt gods er tillige omfattet af beredskabslovgivningen.
Klassifikation af byggematerialer
Bygningsreglementet klassificerer byggematerialer
efter deres brandegenskaber. Klassifikationen består
af en primærklasse og i nogle tilfælde tillige af en eller
flere tillægsklasser.

Ikke bærende bygningsdele
EI 	efterfulgt af det tidsrum, hvor kriterierne for
integritet og isolation er opfyldt – fx EI 30.
E 	efterfulgt af det tidsrum, hvor kriteriet for
integritet er opfyldt.
Brand
Ikke adskillende, (R)
Bærende vægge påvirket af brand fra min. 2 sider.
Adskillelse vægge, (REI og EI)
Skal forhindre brandspredning fra et sted til et andet
dvs. påvirket af brand fra en side.
Dimensionering af brand skal projekteres og vurderes
efter EN 1996-1-2

Primærklasser
A1, A2, B, C, D, E og F

Der bør tages højde for slankhedsforholdet:
For ikke bærende vægge skal h/t ≤ 40

Tillægsklasser
s1, s2, s3, d0, d1 og d2

NB: murværk med ikke fyldte lodrette fuger.
Tabellerne kan anvendes hvis studfuges tykkelse er
mellem 2-5 mm og at der mindst på den en side er et 1
mm lag af puds eller gips. Hvis den lodrette fuge er mindre end 2 mm kræves der ingen overfladebehandling.

Ytong, Multipor og Silka produkter er alle klassificerede
som A1 materialer.
Klassifikation af bygningsdele
Bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det
europæiske system ud fra følgende ydeevnekriterier:
R – bæreevne er konstruktionens ydeevne i det tidsrum
ydeevnen er opretholdt ved standardiseret brandprøvning angivet i minutter, fx 30, 60, 90 eller 120.
E – integritet for en adskillende bygningsdel indebærer,
at der ikke sker gennemtrængning af flammer eller
varme gasser i et angivet antal minutter.
I – isolation for en adskillende bygningsdel indebærer,
at der ikke indtræder betydelig varmetransport til den
ikke brandpåvirkede side i et angivet antal minutter.

Tabellerne i DS/EN 1996-1-2/AC:2011
Man skal være opmærksom på at tabellerne i standarden ofte er indskrevet som et interval mellem 2 tal. De
enkelte lande bør herefter indsætte præcise værdier i
det nationale anneks. Disse værdier er endnu ikke defineret nærmere i det danske nationale anneks. Derfor
er mindste-værdierne i denne håndbog skrevet som det
største tal, såfremt standarden beskriver et interval.

Bærende bygningsdele
REI	efterfulgt af det tidsrum, hvor alle tre kriterier er
opfyldt – fx REI 60.
RE 	efterfulgt af det tidsrum, hvor kriterierne for bæreevne og integritet er opfyldt – fx RE 30.
R 	efterfulgt af det tidsrum, hvor bæreevnen er opfyldt – fx R 30.
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Brand
Ytong bygningsdele iht. EN 1996-1-2:2007/AC:2011
Tabel 1: Minimum tykkelse for adskillende ikke bærende vægge
Minimum tykkelse d (mm) i brandsikringsklasse EI

Ytong blokke eller Plader
Densitet 350 - 500 kg/m3
Ytong blokke eller Plader
Densitet ≥ 500 kg/m3

30

60

90

120

180

75
(50)

75
(75)

100
(75)

100
(100)

150
(125)

75
(50)

75
(75)

100
(75)

100
(100)

150
(100)

Værdierne gælder for vægge uden nogen overfladebehandling.
Tal i parentes angiver vægtykkelse med en godkendt brandpuds på min. 10mm i h.t. DS/EN 1996-1-2:2007.

Tabel 2: Minimum tykkelse for adskillende, bærende vægge
Minimum tykkelse d (mm) i brandsikringsklasse REI

Udnyttelsesgrad
α

Ytong blokke eller Plader
Densitet 350 - 500 kg/m3

Ytong blokke eller Plader
Densitet ≥ 500 kg/m3

30

60

90

120

180

0,6

125
(125)

125
(125)

150
(125)

175
(150)

200
(200)

1,0

125
(125)

150
(125)

200
(200)

240
(240)

300
(240)

0,6

100
(100)

100
(100)

150
(100)

175
(125)

150
(150)

1,0

100
(100)

150
(100)

175
(150)

200
(175)

240
(200)

Værdierne gælder for vægge uden nogen overfladebehandling.
Tal i parentes angiver vægtykkelse med en godkendt brandpuds på min. 10mm i h.t. DS/EN 1996-1-2:2007.

Tabel 3: Minimum tykkelse ved bærende, ikke-adskillende vægge ≥ 1m i længden
Minimum tykkelse d (mm) i brandsikringsklasse R

Udnyttelsesgrad

Ytong blokke eller Plader
Densitet 350 - 500 kg/m3

Ytong blokke eller Plader
Densitet ≥ 500 kg/m3

α

30

60

90

120

180

0,6

125
(100)

175
(150)

175
(150)

175
(150)

240
(175)

1,0

175
(150)

200
(150)

240
(175)

300
(240)

300
(240)

0,6

100
(100)

150
(125)

150
(125)

150
(125)

175
(150)

1,0

125
(100)

175
(150)

175
(150)

250
(175)

250
(175)

Værdierne gælder for vægge uden nogen overfladebehandling.
Tal i parentes angiver vægtykkelse med en godkendt brandpuds på min. 10mm i h.t. DS/EN 1996-1-2:2007.
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Brand
Ytong vægelementer iht. EN 12602:2016
Tabel 7: Minimum tykkelse for adskillende ikke bærende vægge
Minimumtykkelse d [mm] i brandsikringsklasse EI

Ytong elementer
Densitet 350 - 700 kg/m3

30

60

90

120

180

50

50

75

75

100

Tabel 8: Minimum tykkelse for adskillende, bærende vægge
Minimumtykkelse d [mm] i brandsikringsklasse REI

Ytong elementer
Densitet 350 - 700 kg/m3

30

60

90

120

180

100

100

100

100

150

Tabel 9: Minimum tykkelse ved bærende, ikke-adskillende vægge
Minimumtykkelse d [mm] i brandsikringsklasse R

Ytong elementer
Densitet 350 - 700 kg/m3

30

60

90

120

180

100

100

125

150

175
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Brand
Silka bygningsdele iht. EN 1996-1-2:2007/AC:2011
Tabel 4: Minimum tykkelse for adskillende ikke bærende vægge
Minimumtykkelse d [mm] i brandsikringsklasse EI
30

60

90

120

180

Silka vægsystem

75

100

100

150

175

Densitet ≥ 1700 kg/m3

(50)

(75)

(100)

(150)

(150)

Værdierne gælder for vægge uden nogen overfladebehandling.
Tal i parentes angiver vægtykkelse med en godkendt brandpuds på min. 10mm i h.t. DS/EN 1996-1-2:2007.

Tabel 5: Minimum tykkelse for adskillende, bærende vægge
Udnyttelsesgrad

Silka vægsystem
Densitet ≥ 1700 kg/m3

Minimumtykkelse d [mm] i brandsikringsklasse REI

α

30

60

90

120

180

0,6

100
(100)

100
(100)

140
(100)

175
(150)

175
(175)

1,0

100
(100)

100
(100)

140
(100)

175
(150)

175
(175)

Værdierne gælder for vægge uden nogen overfladebehandling.
Tal i parentes angiver vægtykkelse med en godkendt brandpuds på min. 10mm i h.t. DS/EN 1996-1-2:2007.

Tabel 6: Minimum tykkelse ved bærende, ikke-adskillende vægge ≥ 1m i længden
Minimum tykkelse d (mm) i brandsikringsklasse R

Udnyttelsesgrad

Silka vægsystem
Densitet ≥ 1700 kg/m3

α

30

60

90

120

180

0,6

100
(100)

100
(100)

150
(100)

175
(175)

200
(175)

1,0

100
(100)

100
(100)

150
(100)

200
(175)

240
(200)

Værdierne gælder for vægge uden nogen overfladebehandling.
Tal i parentes angiver vægtykkelse med en godkendt brandpuds på min. 10mm i h.t. DS/EN 1996-1-2:2007.
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Lyd
Generelt
Lydforhold i bygninger
Bygningsreglementet BR18 stiller krav til bygningers
lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i
form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken type lydforhold, der
behandles.
Krav til bygningers lydforhold er nødvendige for at
tilgodese et tilfredsstillende akustisk indeklima for
brugeren. Gode lydforhold er en væsentlig del af et
godt indeklima – sammenfattende beskrevet ved dels
begrænsning af udefra kommende støjgener fra fx
trafik, naboer, industri mv. og dels, at et rums akustik
er tilpasset anvendelsen, fx daginstitutuioner og undervisningslokaler. I BR18 henvises der generelt til DS 490.
Boliger og andre bygningstyper
BR18 skelner mellem to kategorier, og kravene til
lydforhold i de to kategorier er forskellige. Den ene
kategori er:
	Boliger og lignende bygninger, der benyttes til
overnatning. Kategorien omfatter boliger, hoteller,
kollegier, pensionater, kostskoler, plejehjem mv., der
benyttes til overnatning.
Den anden kategori er:
	Andre bygninger end boliger mv., og i den kategori
nævnes fx undervisningsbygninger (skoler, gymnasier, uddannelsesinstititioner mv.) og daginstitutioner
(børneinstitutioner, skolefritidsordning mv.).
Fælles for kategorierne gælder, at bygninger og installationer skal udformes, således at de som opholder sig i
bygningerne ikke generes af lyd fra fx rum i tilgrænsede
bolig- eller erhvervsenheder, installationer, trafik mv.
Lydisolation
For at opnå tilstrækkelig og tilfredsstillende lydforhold
er det nødvendigt, at der i projekteringsfasen lægges
vægt på:
	Materialevalg, herunder materialetykkelse
Samlingsdetaljer
	Flanketransmission (lydtransport gennem flankerende/krydsende vægge)

Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.
I udførelsesfasen er det nødvendigt at lægge vægt på:
Samlingsdetaljer
	”Tæthed” (fyldningsgrad af sammenstøbninger,
mørtelfuger mv.)
	Undgå svækkelse af konstruktioner (fx rillefræsning,
rørføring mv. i lejlighedsskel)
Definitioner
Luftlydisolation:
Udtryk for, i hvilken grad luftbåren lyd – fx samtale
eller musik fra en højtaler – transmitteres fra et rum til
et andet. Transmissionen sker:
	Direkte gennem adskillende konstruktioner
(væg eller etageadskillelse)
	Gennem flankerende konstruktioner
Gennem utætheder
Trinlydniveau:
Betegner den lyd, der frembringes i et rum, når gulv
eller trappe i et andet rum påvirkes med en standardiseret bankemaskine. Trinlyd – fodtrin, stillethæle mv.
– transmitteres direkte gennem etageadskillelser eller
gennem flankerende konstruktioner.
Efterklangstid:
Udtryk for, hvor hurtigt en lyd i et lokale dør ud. Efterklangstiden afhænger af overfladernes lydabsorberende egenskaber og af rummets størrelse.
Lydtrykniveau:
Betegner den lyd (støjgene), der frembringes fra
tekniske installationer eller fra intern trafik. Lydtrykniveau er den støjgene, der indendørs måles i et rum,
men som frembringes fra enten tekniske installationer
(pumper, ventilatorer mv.) eller fra indendørs trafik (fx
rulleborde) i et andet rum.
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Lyd
Lydklasser
DS 490, Lydklassifikation af boliger klassificerer boliger
og lignende bygninger, der benyttes til overnatning i fire
klasser, lydklasse A-D.
Funktionskravet i BR18 kan anses for at være opfyldt,
såfremt boliger og lignende bygninger, der benyttes
til overnatning, udføres i overensstemmelse med lydklasse C.
SBI-anvisning 272, Anvisning om Bygningsreglement
2018 beskriver nærmere lydklasserne, og for lydklasse
C er anført, at 50-65% af beboerne kan forventes at
finde lydforholdene tilfresstillende, mens mindre end
20% forventes at være generet af støj fra naboer.

Anvisningen anfører endvidere, at 70-85% af beboerne
kan forventes at finde lydforholdene tilfresstillende
i boliger, der opfylder lydklasse B, og under 10% vil
betegne lydforholdene som værende dårlige.
I boliger, der opfylder lydklasse A forventes mere end
90% af beboerne at være tilfredse med lydforholdene.
Lydklasse D anvendes ikke for nye bygninger, men er
kun beregnet for ældre bygninger med mindre tilfredsstillende lydforhold.

Tabel 1: Grænseværdier i dB – laveste værdier for vægtet reduktionstal R´w eller R´w+C50-3150
Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

R´w+C50-3150

R´w+C50-3150

R´w

R´w

68

63

60

55

Mellem bolig og rum uden for boligen

63

58

55

50

Mellem fælles opholdsrum indbyrdes

63

58

55

50

Dør mellem bolig og fællesrum

32

32

32

27

Luftlydisolation
Rumtype
Mellem bolig og fælles opholdsrum eller lokaler med støjende aktiviteter (mellem bolig og fællesrum og/eller erhverv)

Tabel 2: Grænseværdier i dB – højeste værdier for vægtet trinlydniveau L´n,w eller L´n,w+Cl,50-2500
Trinlydniveau
Rumtype
I beboelsesrum, køkkener eller fælles opholdsrum
- trinlyd fra eller lokaler med støjende aktiviteter
I beboelsesrum og køkkener
– trinlyd fra andre boliger eller fra fællesrum

Klasse A

Klasse B

L´n,w+Cl,50-2500 L´n,w+Cl,50-2500

Klasse C

Klasse D

L´n,w

L´n,w

38

43

48

53

43

48

53

58

48

53

58

63

48

53

58

63

I beboelsesrum og køkkener – trinlyd fra fælles traperum,
gange, altaner eller tilsvarende samt fra
toilet- og baderum i andre boliger
I fælles opholdsrum – trinlyd fra beboelsesrum, trapperum,
gange, altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum
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Lyd
Luftlydisolering med Ytong vægge
Tabel 3. Forventede R’w (dB) feltværdier for luftlydisolation iht. DIN 4109:1989 1) 2)
Densitet
kg/m3

Vægtykkelse/mm
100

125

150

175

200
35

37

34

35

37

38

300
350

1)
2)

240

300

365

400

480

40

42

42

44

41

43

500

34

36

37

39

40

42

45

47

550

34

37

38

40

42

43

46

47

600

35

38

39

41

42

44

47

48

750

37

Fyldte studs- og lejefuger. Tilstødende byggematerialer regnet med en masse på ca. 300 kg/m².
OBS: Ikke alle tykkelser og densiteter er standardvare. Kontrol altid gældende produktoversigt eller kontakt Xella for yderligere info.

Lydisolerende dobbeltvægge
På baggrund af Xella’s egne erfaringstal og BYG-ERFA
blad 03 05 07, kan en dobbeltvæg af porebeton opnå
langt bedre luftlydsisolation. Følgende konstruktion
kan forventes af opfylde kravet til lydklasse C for reduktionstallet mellem 2 boliger på 55 dB R’w.

Dette forudsætter ingen direkte forbindelse mellem de
2 vægge. Der må ikke være bindere, byggeaffald eller
lim, der kan skabe en fast forbindelse. Tilstødende bygningsdele, vægge, dæk og fundament bør være adskilt i
lejlighedsskellet.

100 mm porebeton (densitet ≥ 525 kg/m3)
75 mm mineraluld
100 mm porebton (densitet ≥ 525 kg/m3)
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Lyd
Luftlydisolering med Silka vægge
Tabel 4. Forventede R’w (dB) feltværdier for luftlydisolation iht. DIN 4109:1989 1) 2)
Densitet

1)
2)

Vægtykkelse/mm

kg/m3

100

115

150

175

200

240

300

365

1700

43

45

48

50

51

53

56

57

1900

45

46

49

51

52

55

57

57

2100

47

47

50

52

54

56

-

-

Fyldte studs- og lejefuger. Tilstødende byggematerialer regnet med en masse på ca. 300 kg/m².
OBS: Ikke alle tykkelser og densiteter er standardvare. Kontrol altid gældende produktoversigt eller kontakt Xella for yderligere info.

Tabel 5. Forventede R’w (dB) feltværdier for luftlydisolation iht. DIN 4109:1989 1) 2)
Densitet

Vægtykkelse/mm

kg/m3

1)
2)

Blød isolering
30 mm

70 mm

1700

2 x 115

66

68

1900

2 x 115

67

69

Fyldte studs- og lejefuger. Tilstødende byggematerialer regnet med en masse på ca. 300 kg/m².
OBS: Ikke alle tykkelser og densiteter er standardvare. Kontrol altid gældende produktoversigt eller kontakt Xella for yderligere info.

Værdierne i tabel 5 forudsætter ingen direkte forbindelse mellem de 2 vægge. Der må ikke være bindere, byggeaffald eller lim, der kan skabe en fast forbindelse.
Tilstødende bygningsdele, vægge, dæk og fundament bør være adskilt i lejlighedsskellet.
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Silka Vægsystem
Silka Vægsystem
Silka Vægsystem er velegnet til etagebyggeri, hvor stor
robusthed eller lydisolering er påkrævet. Silka er et
bæredygtigt byggemateriale, der består af kalk, sand
og vand. Silka Vægsystem er målfaste byggeelementer
med egenskaber som præcis geometri, meget høj densitet, stor styrke, lyddæmpning og varmeakkumulering.
Silka kan produceres i flere forskellige densiteter, hvor
standarden er 1900 kg/m3.

Fordele med Silka Vægsystem
100 % uorganisk materiale
Indeklimamærket
Stor styrke og stabilitet
Ingen afdampning af skadelige stoffer
Fleksibel projektering helt frem til udførelse
Formfaste produkter med minimale tolerancer
Enkel og effektiv montage med minikran
Mulighed for håndblokke

Procesbeskrivelse
Silka vægsystem giver mulighed for at tilpasse væggene i både højde og længde. Ud fra det modtagede
projektmateriale, udarbejder Xella en plan og anbefaling til blokdimensioner, hvor højden justeres med
højdetilpasningssten. Dette sikrer en optimal og hurtig
montage, med så lidt skærearbejde som muligt. I
længden kan varierende bloklængder sikre forbandtet
og formindske tilskæringer. Det er tilladt at justere en
enkelt studsfuge med murermørtel i hvert skifte.

Link til principdetaljer:
https://www.ytong.dk/detaljer_2447.php

Link til montageanvisning:
https://www.ytong.dk/dk/docs/279282_MA_Silka_Vaegsystem.pdf

Fig. 1: Eksempel på opstalt af et vægfelt med Silka Vægsystem.
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Silka Vægsystem
Overfladebehandling af Silka
Vær opmærksom på at der ikke bør anvendes de
samme MBK-behandlinger til Silka Vægsystemet som
til Ytong porebeton. Som følge af montage vil der kunne
forekomme mindre spring i samlingerne på 1-2 mm.
Der anbefales derfor en MBK-behandling med 2 x
fuldspartling samt væv/filt. Anvend evt. MBK for betonoverflader. Alternativt kan der anvendes gipspuds i en
lagtykkelse på 8 - 10 mm.
Forslag til udfaldskrav og udbudsbeskrivelse kan frit
downloades på hjemmesiden under ”projektering”:

Vægtilslutninger
Afstivende skillevægge samles med bagmuren i forbandt
eller mekanisk fast forbindelse som Ytong Vinkelbeslag. Ved
samme højde i liggefuger, kan der anvendes Ytong Samlebeslag.

Fig. 4: Samlebeslag i liggefuge.

Silka U-skal
Ved behov for højere trækstyrke i toppen af vægfelter,
ofte i forbindelse med stabiliserende vægge, kan der
anvendes Silka U-skaller. Skallerne anvendes her som
permanent forskalling for en jbt. bjælke.

Ved store vandrette laster kan der som alternativ til
efterspændt murværk også anvendes U-skaller som
permanent forskalling for en betonsøjle. U-skallerne
bygges i forbandt.

Fig. 2: Betonbjælke i toppen af et vægfelt

Fig. 3: Betonsøjle mellem U-skaller.
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Ytong Tag- og Dæksystem
Ytong Tag- og Dæksystem
Ytong dækelementer er forstærkede og bærende
porebetonelementer, der kan bestilles i store formater
til alle typer bygninger. Elementerne er lavet af Ytong
porebeton.
Bygningens fysiske fordele ved massive Ytong elementer giveret afbalanceret og behageligt indeklima
både om sommerenog om vinteren. Elementerne fåes i
længder op til 6m og en bredde op til 625 mm.
Ytong Dækelementer fremstilles i henhold til projekt.
Dækelementerne fås i forskellige tykkelser og kan
monteres på bærende vægge. Dækelementernes gode
isoleringsevne sikrer løsninger med lav U-værdi.

Fordele med Ytong dæk
Massiv tagsystem med høj trykstyrke
Høj varmeisoleringsværdi
Fremragende termisk indeklima
Brandsikring REI 30 til REI 180
Monteres med det samme, ingen forskalling
Brandklasse A1
Enkel og effektiv montage med kranbil
Mulighed for råhus i ét materiale
Tagløsninger uden dampspærre
Velegnet til alle typer tagdækning
Velegnet til alle typer støbelag og spartelgulve
Indeklimamærket

Tabel 1. Vejledende max. belastninger på tagelementer 1)
Tykkelse

Længde

Spændvidde

Egenvægt

(mm)

(mm)

(mm)

(kN/m2)

200

3000

2800

200

3500

200

Karakteristisk max. belastning (kN/m2)
gk

sk

Max. egenlast

Max. snelast

1,34

1,5

5,0

3300

1,34

1,5

5,0

4000

3800

1,34

1,5

4,6

200

4500

4300

1,34

1,5

3,7

200

5000

4800

1,34

1,5

3,0

200

5500

5300

1,34

1,5

2,5

200

6000

5800

1,34

1,5

1,5

240

3000

2800

1,61

1,5

5,0

240

3500

3300

1,61

1,5

5,0

240

4000

3800

1,61

1,5

4,8

240

4500

4300

1,61

1,5

3,9

240

5000

4800

1,61

1,5

4,0

240

5500

5300

1,61

1,5

3,5

240

6000

5800

1,61

1,5

3,0

240

6500

6300

1,61

1,5

2,5

1) Tabelværdierne er alle med 100 mm vederlag, REI 90. Værdierne skal betragtes som vejledende, og Xella beregner altid elementer efter de
projektspecifikke forhold oplyst af sagsingeniøren.
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Ytong Tag- og Dæksystem
Tabel 2. Vejledende max. belastninger på dækelementer 1)
Tykkelse

Længde

Spændvidde

Egenvægt

(mm)

(mm)

(mm)

(kN/m2)

200

3000

2800

200

3500

200

Karakteristisk max. belastning (kN/m2)
gk

qk

Max. egenlast

Max. nyttelast

1,34

4,0

2,5

3300

1,34

4,0

2,5

4000

3800

1,34

3,8

2,5

200

4500

4300

1,34

2,8

2,5

200

5000

4800

1,34

2,1

2,5

200

5500

5300

1,34

1,5

2,5

240

3000

2800

1,61

5,0

2,5

240

3500

3300

1,61

5,0

2,5

240

4000

3800

1,61

5,0

2,5

240

4500

4300

1,61

4,5

2,5

240

5000

4800

1,61

4,0

2,5

240

5500

5300

1,61

3,5

2,5

240

6000

5800

1,61

3,0

2,5

240

6500

6300

1,61

2,0

2,5

1) Tabelværdierne er alle med 100 mm vederlag, REI 90. Værdierne skal betragtes som vejledende, og Xella beregner altid elementer efter de
projektspecifikke forhold oplyst af sagsingeniøren.

Tabel 3: Anbefalet minimum vederlag
leff
a0

leff = 1 a0 + lw + 1 a0
3
3

a0

b

lw

a0

Bærende konstruktion

Vederlag (REI60)

Murværk

a0 ≥ max

70 mm
{ l /80
eff

a0 ≥ max

70 mm
{ l /80
eff

Beton og stål

a0 ≥ max

50 mm
{ l /80
eff

a0 ≥ max

50 mm
{ l /80
eff

a0 ≥ max

50 mm
{ l /80
eff

a0 ≥ max

50 mm
{ l /80
eff

b

a0
U-skal med støbt
betonkerne

lw

Vederlag (REI30)

b

lw
Træ

På den bærende betonkerne

a0 ≥ max

50 mm
{ l /80
eff

På den bærende betonkerne

a0 ≥ 110 mm
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Ytong Tag- og Dæksystem
For vejledning omkring dimensionering af dæk- og vægsamliner, henvises der til projekteringsanvisningen på
hjemmesiden, udarbejdet i samarbejde med SBi og Teknologisk Institut:
https://www.ytong.dk/dk/docs/21_Projektering_ytong_daek_daekvaeg_saml.pdf

Tabel 3: U-værdi for Ytong Tagelementer med udvendig Multipor (λ = 0,043)
Multipor tykkelse i mm
Tykkelse dæk i mm

220

240

260

280

300

320

340

200 mm

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

0,12

0,11

240 mm

0,14

0,13

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

300 mm

0,13

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

0,10

Udsparinger
Alle udsparinger til rørgennemføring eller lign. aftales
med Xella og projekteres ind i de endelige elementtegninger. Der kan udføres udsparinger op til 1/3 af
den totale bredde på elementet. Bæreevnen skal altid
beregnes på hver enkelt element.

Udhæng
Op til 1,5 meter udhæng/fremspring til f.eks. balkoner
kan udføres med Ytong elementer fra murens forkant.
Bæreevnen skal altid beregnes på hvert enkelt element. Fremspring med en samlet længde på ”L ≤ 2 *
H” (H = højde på elementet) tages ikke i betragning i
dimensioneringen.

Ved større huller i dækket til f.eks. installationsskakter
eller trappehuller kan anvendes en udveksling i stål (figur 1) eller en stålramme i H-form (figur 2-3) afhængig
af de pågældende laster i projektet.

Figur 1: Udveksling mellem dæk

Figur 2: Stålramme H-form

Figur 3: Dæk i stålramme
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Ytong U-skaller
Forudsætninger og beregninger

Lysvidde op til 3,0 m

Generelt
Understøtningslængde:

250 mm

Nedbøjning: 		
					

maks. 10 mm eller
lysningsvidden/300

U-skal

50

75

Længde
armering
50

50

140

50

Bøjler
pr.
120 mm
Isolering 50 mm
50

200

249

Dimensionering i henh. til gældende normsæt pr.
10.12.2007

20 MPa

Armering: 		

550 MPa (Tentor eller kamstål)

50

50

140

50

50

200

momentbæreevne
forskydningsbæreevne

175

forankringslængde

50

Isolering 50 mm
50

265

50

Ø8

3

2 stk. Ø8

Ø6

4

300

50

140

50

50

200

365

Isolering 50 mm
50

50

265

2 stk. Ø16

50

Ø10

5

Ø6

6

2 stk. Ø16

Ø10

7

2 stk. Ø10

Ø6

8

2 stk. Ø10

vederlagstryk
175

300

240
Isolering 50 mm

365

Isolering 50 mm
50

50

265

50

175

50 75 er
50 forudsat
50
140 kun
50
50
200
Bemærk: For U-skal 175 mm
én
længdearmeringsstang og bøjle med kun ét snit, mens
U-skaller i øvrige bredder er med traditionel opbygning
med 2 længdearmeringsstænger og 2-snits bøjler.
249

50

175

249

nedbøjning

75

365

2 stk. Ø12

240
Isolering 50 mm

revner (acceptabel revnevidde: 0,4 mm)
50

2

300

175

249

Følgende elementer er taget i betragtning:

75

50

1

Ø8

240
Isolering 50 mm

50

265

Ø6

1 stk. Ø14
175

Jernbeton
Beton: 		

Isolering 50 mm
50

175

1 stk. Ø10

50

Tabel

175

Stålprofiler
Stål: 			

240

300

365

235 MPa

Mellem U-skal og stål placeres isolering.
U-skallen skal fastholdes til stålprofilet.
Følgende elementer er taget i betragtning:
momentbæreevne
forskydnignsbæreevne
nedbøjning
vederlagstryk
For langt større bæreevne kan der evt. påfores Ytong
Plader på begge sider af U-skallen. For beregning af
betonbjælken er alm. jbt-regler gældende.

Lysvidde 3,0-5,5 m
U-skal

Profil

Flangebredde

Tabel

240+

IPE160

82 mm

10

IPE 180

91 mm

13

300+

HE140M

146 mm

9

365*

HE160B

160 mm

11

HE160M

166 mm

12

IPE180

91 mm

13

HE180B

180 mm

14

* For at få plads til profilet slibes ca. 1 mm af U-skallens bund.
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Ytong U-skaller
Brug af tabellerne

Eksempler

Generelt
For de enkelte grafer er bæreevnen (ekskl. egenvægt)
angivet som funktion af lysningsvidden. Dvs. bæreevnen ud over egenvægten.

Eksempel 1
- Over en åbning på 2,2 m er belastningen 5 kN/m.
Jf. tabel 3 anvendes en U-skal 240 mm med 2 stk. Ø12
længdearmering og Ø8 pr. 120 mm bøjler.

Jernbeton
For de forskellige U-skaller er angivet 2 armeringskombinationer. Anvendes en 3 armeringskombination
kan der interpoleres mellem tabellerne.

Eksempel 2
- Over en åbning på 4 m er belastningen 15 kN/m.
Jf. tabel 9 og 14 anvendes en U-skal 300+ med et
HE140M eller HE180B.

Stålprofiler
For de forskellige stålprofiler er angivet bæreevnen,
samt hvilke U-skaller de kan placeres i. Såfremt
lysningsvidden er mindre end 3,0 m, anvendes samme
bæreevne som angivet ved 3,0 m.

Eksempel 3
- Over en åbning på 2,6 m er belastningen 10 kN/m.
Jf. tabel 12 anvendes en U-skal 240+ med et IPE160.
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Ytong U-skaller

Bæreevne
U-skal/175
mm/1Ø10/Ø6
prmm
120
U-skal: 175 mm,
længdearmering:
1 stk. Ø10,
bøjler: Ø6 pr. 120
16

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

14
12
10
8
6
4
2
0
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

2800

3000

Lysningsvidde mm
Tabel 1

Bæreevne U-skal/175 mm/1Ø14/Ø8 pr 120

U-skal: 175 mm, længdearmering: 1 stk. Ø14, bøjler: Ø8 pr. 120 mm

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

25

20

15

10

5

0
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

Lysningsvidde mm
Tabel 2
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Ytong U-skaller

Bæreevne
U-skal/240
mm/2Ø12/Ø8
120
U-skal: 240 mm,
længdearmering:
2 stk.
Ø12, bøjler: Ø8 pr.pr
120
mm
40

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

35
30
25
20
15
10
5
0
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

2800

3000

Lysningsvidde mm
Tabel 3

Bæreevne
U-skal/240
120
U-skal: 240 mm,
længdearmering:
2 stk.mm/2Ø8/Ø6
Ø8, bøjler: Ø6 pr.pr
120
mm

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

25

20

15

10

5

0
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

Lysningsvidde mm
Tabel 4
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Ytong U-skaller

Bæreevne U-skal/300 mm/2Ø16/Ø10 pr 120

U-skal: 300 mm, længdearmering: 2 stk. Ø16, bøjler: Ø10 pr. 120 mm

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

90
80
70
60
50
40
30
20
10
1000

1500

2000

2500

3000

Lysningsvidde mm
Tabel 5

U-skal: 300 mm,
længdearmering:
2 stk.mm/2Ø10/Ø6
Ø10, bøjler: Ø6 pr.pr
120120
mm
Bæreevne
U-skal/300

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Lysningsvidde mm
Tabel 6
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Bæreevne
U-skal/300+
mm/2Ø16/Ø10
pr120
120mm
U-skal: 300+
mm, længdearmering:
2 stk.
Ø16, bøjler: Ø10 pr.
50

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

45
40
35
30
25
20
15
10
5
1000

1500

2000

2500

3000

Lysningsvidde mm
Tabel 7

Bæreevne
U-skal/300+
mm/2Ø10/Ø6
120mm
U-skal: 300+
mm, længdearmering:
2 stk.
Ø10, bøjler: Ø6 pr
pr. 120

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

30
25
20
15
10
5
0
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Lysningsvidde mm
Tabel 8
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HE 140M. Flangebredde 146. U-schale 300+

U-skal: 300+ mm, armering: HE140M, flangebredde 146 mm

50

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

Lysningsvidde (m)
Tabel 9

IPE 160. Flangebredde 82 mm. U-schale 240+.

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

U-skal: 240+ mm, armering: IPE160, flangebredde 82 mm

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

Lysningsvidde (m)
Tabel 10

57

Ytong U-skaller

HE160B. Flangebredde 160 mm. U-schale 300+.

U-skal: 300+ mm, armering: HE160B, flangebredde 160 mm

35

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

30
25
20
15
10
5
0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

Lysningsvidde (m)
Tabel 11

U-skal:
300+ mm,
armering: HE160M,
166 mm
HE160M.
Flangebredde
166. flangebredde
U-schale 300+.

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
3

3,5

4

4,5

5

5,5

Lysningsvidde (m)

Tabel 12
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IPE 180. Flangebredde 91 mm. U-schale 240+

U-skal: 240+ mm, armering: IPE180, flangebredde 91 mm

20
18
Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

16
14
12
10
8
6
4
2
0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

5

5,5

Lysningsvidde (m)
Tabel 13

HE180B. Flangebredde 180 mm. U-schale 300+

U-skal: 300+ mm, armering: HE180B, flangebredde 180 mm

Bæreevne (excl. egenvægt) kN/m

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
3

3,5

4

4,5

Lysningsvidde (m)
Tabel 14
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Multipor isoleringssystem
Indvendig efterisolering
Indvendig efterisolering kan forårsage fugtproblemer, hvorfor det normalt ikke anbefales. I nogle tilfælde kan det
dog være eneste mulige løsning – fx ved bygningsbevarings hensyn.
Ved indvendig isolering kan der skelnes mellem to forskellige løsningstyper:
Diffussionsbremsende løsninger – typisk udført med lægteskelet
og mineraluld, dampspærre og gipspladebeklædning
Diffusionsåbne, kapillæraktive løsninger som Multipor Isoleringsplader

Diffusionsbremsende, indvendig isolering
Der monteres en indvendig isolering, typisk med
mineraluld og gipsplader opsat på lægteskelet. For
at forhindre dampdiffusionsstrømmen ind i mineralulden opsættes en damspærre, så der ikke dannes
kondens på den kolde side af isoleringen. Udførelsen
kræver stor omhu, da selv små utætheder kan resultere i fugtskader og forringet varmeisolering.
Den største ulempe ved denne løsning er dog, at
væggen ikke kan bidrage til udjævning af svingninger
i rumluftens fugtighed. Det medfører øget relativ
luftfugtighed og behov for mere udluftning, hvorved
gevinsten ved den ekstra isolering går mere eller
mindre tabt. Ydermere forhindrer løsningen mulig
udtørring af væggen indadtil, hvilket kan være et problem, især ved tegl- og bindingsværksvægge.
Diffusionsåben, kapillæraktiv, indvendig isolering
Der monteres en indvendig isolering af kapillæraktive Multipor Isoleringsplader med en diffusionsåben
klæbemørtel. Vanddamp fra rumluften kan diffundere frit ind i væggen, hvor overskydende fugt kan
oplagres. Ved faldende rumfugt transporteres den
oplagrede fugt kapillært tilbage til rummet. Rumfugtigheden holdes nogenlunde konstant, således at der
opretholdes en komfortabel, relativ luftfugtighed i
rummet. Ydervægskonstruktionen kan udtørre indad
uden problemer, så fugtbetingede skader på konstruktionen undgås.

af temperatur und
og damptryk
VerlaufForløb
von Temperatur
Dampfdruck
Inde
Innen

Außen

Ude
Næsten
ingen
Kaum
dampstrøm
Dampfstrom
Ingen
kondens
Kein
Kondensat

Fig. 1: Funktionsprincip for en diffusionsbremsende indvendig
isolering

Forløb af temperatur og damptryk
Inde

Ude

Høj
dampstrøm

Kondensafsætning

Væsketransport
Fig. 2: Funktionsprincip for en diffusionsåben indvendig isolering

Principskitser kan findes på hjemmesiden:
https://www.ytong.dk/detaljer_2447.php

Arbejdsbeskrivelser findes på:
https://www.ytong.dk/montageanvisninger.php
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Multipor isoleringssystem
Udvendig isolering
Massiv Multipor Mineralsk isoleringsplade
Den forholdsvis høje densitet – sammenlignet med de
sædvanlige isoleringer – på Multipor Mineralske isoleringsplade, gør det muligt at opbygge (klæbet og dyblet)
et monolitisk og ensartet system. Således lyder det, når
der klappes på facaden, meget mere som en massiv
væg, end de konventionelle udvendige facadeisoleringsløsninger. Multipor systemet WAP med den mineralske isoleringsplade er derfor en højkvalitet, massiv
og bæredygtig isoleringsmetode – specielt i kombination med Ytong Porebeton og Silka Kalksandsten.
Brand
Multipor mineralske isolering WAP gør det muligt, i
kombination med Multipor Letmørtel, at opbygge murværkskonstruktioner som et ikke brændbart system, i
henhold til brandklasse A2, og opfylder dermed samtlige krav til brandbeskyttelse. Det udvikler i forbindelse
med en brand ingen sundhedsskadelige røggasser, og
er derfor med succes anvendt på offentlige bygninger
som børnehaver, skoler eller sygehuse.
Fordele med Multipor udvendig isolering
Modstandsdygtig, også under hårde belastninger
Brænder ikke, gløder ikke, ryger ikke
Ikke noget skifte af materialer i systemet,
ingen kuldebroer
Ensartet opbygning af facaden
Enkelt og sikkert at bearbejde
Effektiv varmeisolering med kvalitetsløsninger
på nybyggeri og renovering
Mineralsk opbygget facadeisolering
Hæmmer udviklingen af algebegroninger
Afprøvet og godkendt system

Overgange, til- og afslutninger med Multipor WAP
Kvaliteten og holdbarheden af udvendig facadeisolering afhænger af de anvendte materialer, en korrekt
håndværksmæssig udførelse og en god projektering og
implementering af overgange såvel som til- og afslutninger.
Alle til- og afslutninger skal projekteres, således at
tilstødende bygningsdele uden skader kan optage
temperatur- og eller fugtighedsbetingede bevægelser. De byggetekniske krav der stilles til et udvendig
facadeisolering, som varme-, brandisolering og kontrol
af fugt, såvel som luft- og vindtætte tilslutninger til
feks vinduer og døre skal opfyldes og være permanent
holdbare.
Frem for alt skal der ved energirenoveringer af den
bestående bygningsmasse lægges vægt på en omhyggelig planlægning og udførelse af tilslutninger. Specielt
skal tilstanden på de tilsluttende bygningsdele, som
f.eks. tagspær undersøges, og gennemarbejdes under
projekteringen. Alle tilstødende bygningsdele, frem
for alt vinduer, døre og tagspær skal, såfremt de bliver
udskiftet som en del af energirenoveringen, monteres
før der startes på isoleringsarbejdet. Dilatations- og
bevægelsesfuger der findes i bygningen skal genetableres og må ikke overisoleres.
Til at hjælpe i projekteringsfasen tilbyder Xella eksempler på konstruktionsdetaljer, som de projekterende
kan anvende som vejledning, for dermed at kunne
udvikle detaljer til det aktuelle projekt.
Disse findes på hjemmesiden:
https://www.ytong.dk/detaljer_2447.php

Detaljeret projekterinsanvisning og arbejdsbeskrivelse:
https://www.ytong.dk/montageanvisninger.php
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Ytong ENERGY+
Yong Energy+
Ytong Energy+ er resultatet af et målrettet udviklingsarbejde: en superisolerende byggeblok til bærende
ydervægge med Ytong porebetons gode fugtregulerende og varmeabsorberende egenskaber. Samtidig har
bæredygtighed i alle led fra råstofudvinding, produktion
og brug til genanvendelse været i fokus. Produktet kan
genanvendes 100% og giver derfor nye muligheder
for bæredygtigt byggeri. Ytong Energy+ er Cradle-toCradle-certificeret. Produktionen af Ytong Energy+ er
miljøcertificeret iht. ISO 14025.
Produkt
Ytong Energy+ er fremstillet af naturlige råstoffer: sand,
kalk og vand. Blokkenes 3 lag porebeton med forskellig
densitet er støbt sammen til én blok. Denne produk
tionsmetode er unik for Ytong Energy+ og giver byggeblokken en række gode egenskaber, som adskiller den
fra alle andre løsninger:
Inderst 15,5 cm bærende lag, 340 kg/m3,
derefter 18 eller 28 cm isolerende lag Multipor 		
densitet 115 kg/m³
og yderst 6,5 cm densitet 340 kg/m3.
Massive ydervægge med U-værdi på kun 0,11 W/mK.
Den enkle byggemetode, hvor bærende konstruktion og
isolering er en integreret løsning, sikrer tæt byggeri.
Ytong Energy+ blokkene suppleres med Ytong Overligger og Ytong Grundpuds. Etagedæk og fladt tag kan
med fordel udføres med Ytong dækelementer isoleret
med Ytong Multipor, således at hele råhuset opføres i
porebeton og uden brug af dampspærre.
Efter opmuring pudses væggene på begge sider.
Egenskaber
Ytong Energy+ er formstabile, har god styrke, lav vægt,
lille varmeledningsevne. Blokkene er brandsikre. De er
fremstillet af uorganiske materialer, som er modstandygtige overfor fugt og råd.

Montage
Ytong Energy+ limes med Ytong Lim / Ytong Lim, vinter
iht. montagevejledningen på hjemmesiden.
Blokkene kan tildannes med almindeligt håndværktøj
eller Ytong båndsav. Til håndtering anvendes Ytong
tang.
Fordele med Ytong Energy+
100 % uorganisk materiale
Samme materiale gennem hele blokken
Ingen afdampning af skadelige stoffer
	Ingen sundhedsrisiko, hverken ved
bearbejdning eller brug
	100 % genanvendelig som råmateriale for
nye porebetonprodukter
Enkel projektering
Sikker opførelse – en arbejdsgang
U-værdi 0,11 – god varmeisolering
Sikrer godt indeklima
Økonomisk løsning
	Én leverandør
Få materialer
	Væggen optager og afgiver fugt fra rummet
	Alt spildmateriale – kan genanvendes som
råmateriale for nye Ytong produkter.
	Ytong porebetons gode varmeakkumulerende
egenskaber hindrer overophedning i rum
med store vinduesflader.
Principskitser findes på hjemmesiden:
https://www.ytong.dk/detaljer_2447.php

Montagevejledning findes på:
https://www.ytong.dk/montageanvisninger.php

Statik
OBS: Ytong Energy+ skal beregnes som en alm.
for/bagmur i porebeton fordelt på 65 mm formur
og 155 mm bagmur.
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Ytong Kældervægge
Ytong Kældervægge
Kældervægge af Ytong kan udføres som blokmurværkmed
med Ytong Massivblokke eller eller som elementvægge
med Ytong Massivelementer. Massivblokke såvel som
Massivelementer fås i flere tykkelser – til kældervægge
anvendes typisk 240, 300, 365 eller 400 mm.
Type

Densitet
[kg/m³]

Statik
De følgende tabeller, er der regnet med Ytong med følgende
materialeparametre:
VIGTIGT: Bæreevner og værdier er beregnet ud fra nogle
helt specifikke forudsætninger. De projektspecifikke forhold skal altid vurderes og beregnes af en ingeniør.

f xk1
[MPa]

f xk2
[MPa]

Fk
[MPa]

E0k
[MPa]

Højde
[mm]

Tykkelse
[mm]

200

300
365

Massivblokke

290

0,26

0,14

1,50

Massivblokke

340

0,50

0,18

1,90

1060

200

300
365

Massivelement

390

0,64

0,18

2,08

1310

2600

240
300
365

Massivelement

575

1,10

0,41

4,17

2216

2600

240
300
365

Bæreevnetabeller for kældervægge
Blokmurværk og elementvægge er regnet i h.t. EN19961-1 med tilhørende National Anneks samt DS INF 167.
Tabellen angiver den maksimale afstand (Lmax) mellem
lodrette understøtninger. ”t” er tykkelsen på væggen.
”Rd,gunst” er den til gunst virkende,lodrette last på kældervæggen.
Lodrette understøtninger er normalt tværvægge eller
stålsøjler. Væghøjden er sat til 2,6 m.
I h.t. INF 167 6.3.4(1) note 3 må væggens længde/højde
forhold ikke være større end 2,5 når fxk1 tages i regning.
Dermed bliver den maksimale væglængde uden understøtninger 6,5 m.

Tabellerne er gældende for randfelter (se figur 1). For
midterfeltet kan længden forøges med ∆L i m, hvor:
= 0,5 + Rd,gunst/20
= max 1,5 m
Lmax+ ∆L = max 6,5 m
∆L

(Rd,gunst i kN/m)

En afvigelse i højden kan indregnes ved at kompensere
tykkelsen lineært med forholdene mellem højderne (se
eksempel).
Værdierne for Lmax er også gældende, såfremt der udføres døre i vægfeltet.
I tabellerne er tværvægge beregnet for vægtykkelse 150
mm. Der er forudsat limede studsfuger.
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Maksimal afstand (Lmax) mellem lodrette understøtninger. Massivblokke 290 kg/m³
Ρd,gunst (kN/m)

t
(mm)

0
2,9
3,7

365
400

5
3,1
4,0

10
3,3
4,4

20
3,8
5,3

30
4,6

40
5,8
6,5

50
6,5

x
(m)

HEB
profil

1,6
1,6

200
200

x
(m)

HEB
profil

1,6
1,6

180
180

x
(m)

HEB
profil

1,4
1,4
1,4

160
180
180

x
(m)

HEB
profil

1,1
1,1
1,1

160
180
180

Maksimal afstand (Lmax) mellem lodrette understøtninger. Massivblokke 340 kg/m³
Ρd,gunst (kN/m)

t
(mm)

0
3,4

300
365

5
3,6

10
3,9

20
4,6
6,5

30
5,5

40

50
6,5

Maksimal afstand (Lmax) mellem lodrette understøtninger. Massiv element 390 kg/m³
Ρd,gunst (kN/m)

t
(mm)

0

5

10

20

30

40

50

240
300
365

2,2
5,0

2,3
5,5

2,4
6,0

2,7

3,0

3,3

3,9

6,5
6,5

Maksimal afstand (Lmax) mellem lodrette understøtninger. Massiv element 575 kg/m³
Ρd,gunst (kN/m)

t
(mm)

0

5

10

240
300
365

20
6,5
6,5
6,5

30

40

50

Midterfelter
Øvrige vægge er randfelter

L

L

x

t

Kælderplan

Figur 1: Illustration af vægfelter
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Eksempel
Der tages udgangspunkt i en kælder som vist i figur 2.
Værdien for Rd,gunst bestemt til 10 kN/m.
Højden h er besluttet til 2,6 m.
Kældervæggene ønskes opført af 300 mm Ytong Massivblokke med densitet 340 kg/m³. Ved opslag i tabellen ses, at
den maksimale afstand mellem de lodrette understøtninger: Lmax = 4,7 m.
De to randfelter på 4,0 og 4,5 m har umiddelbart tilstrækkelig bæreevne.
For midterfeltet bestemmes den maksimale længde til
∆L
= 0,5 + Rd,gunst/20
Lmax + ∆L = 4,7 + 0,5 + 10/20
= 5,7
Heraf ses, at midterfeltet har tilstrækkelig bærevne.
Ved gavlene, der spænder 8,0 m, indsættes stålsøjle, således at L reduceres til 4,0 m.

Øvrige forudsætninger
Væggene regnes som glatte.
Jorden uden for kældervægen regnes ikkekomprimeret (dvs. højst i en grad, der svarer til den
aktuelle forudsatte rumvægt).
Der regnes med rumvægt for jord γ = 20 kN/m³.
Området umiddelbart udenfor kælder anvendes ikke
til kørsel med tung trafik.
Der regnes med opfyld med ikke-kohæsiv
jord (dvs. sand).
Der regnes med friktion jord ϕpl = 35°.
Grundvandsspejl beliggende under kælderniveau.
Der regnes med jordtryk i fuld højde.
Der regnes med en lodret regningsmæssig last
(Rd) på terræn på 3,0 kN/m².
Den lodrette last på kældervæggen regnes at
angribe centralt (dvs. inden for -50 til +50 mm i
forhold til midterlinjen).

Mindste længde (x) for støttende tværvægge skal være 1,6
m. Det ses, at tværvæggen med længden 1,2 m har tilstrækkelig bæreevne.
Under projekteringen besluttes at ændre højden til
3,0 m. Tykkelsen af blokkene ændres efter beregningen

hny

hgl.

× tgl.= tny

til 3,0/2,6 × 300 mm = 346 mm. Det vil i praksis sige 365 mm.

4,0 m

5,5 m

4,5 m
1,6 m

8,0 m

HE180B

HE180B

Figur 2: Illustration af kælder anvendt i eksemplet
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Ytong O-blok
Ytong O-blok som permanent forskalling til betonsøjler
eller lign. Ved høje vindkræfter og etagebyggeri, kan
det være nødvendigt at forøge stivheden i vægfladerne
eller i hjørneområderne. En forøgelse af stivheden kan
her opnås ved støbning af armerede betonsøjler.
Løsningen er meget simpel at benytte ved at bruge
Ytong O-blokken som permanent forskalling med en
isolerende indpakning.
For at udføre en armeret betonsøjle, skal søjlens
armering blot forbindes i bunden, enten direkte til fundamentet, eller i den nederste 10 mm mørtelfuge med
tværgående armering, (afhængig af projektets karakter
og statiske rapport). I toppen kan armeringen støbes
sammen med en tværgående betonbjælke eller anden
tværafstivning, for derved at skabe den grundlæggende
stabilitet i hele byggeriet. ”Hullerne” udfyldes med
Ytong-blokke for en færdig lukket facade.
O-blokkene opmures i forbandt (se figur 1).
Påføring af mørtel i studsfuger ses på figur 2.
Vigtigt at hullet i O-blokkene opmures direkte ovenpå
hinanden, så betonen er helt uafbrudt i sin fulde højde.

For yderligere anvisning omkring projektering med
Ytong O-blok til etagebyggeri, henvises der til denne
vejledning på hjemmesiden:
https://www.ytong.dk/dk/docs/Projekteringsanvisning_O_
blok.pdf

For beregning af betonsøjler er alm jbt-regler
gældende.

Figur 1: Ytong O-blok opmuret i forbandt

Figur 2: Mørtel i studsfuge
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Hebel Brandvægselementer
Hebel brænder ikke og opvarmes væsentligt mindre og
langsommere under en brand end andre byggematerialer som f.eks. armeret beton. Det er muligt at begrænse
branden til ét rum ved hjælp af Hebel brandvægge.
I praksis betyder det, at man får længere tid til at
bekæmpe branden, og samtidig forhindres at branden
spreder sig uden for bygningen.

Cirka 30% af alle brande begynder uden for en bygning
og kommer ind i bygningen via ydermurene eller tag.
Massive tagelementer fremstillet af Ytong blokerer fuldkommen for brande ovenfra og giver beskyttelse mod
gennembrydning af brand. Samtidig begrænser Hebel
brandvægge og tage, effekten fra eksplosioner, der ofte
følger spredende brande.

Brandspredning uden Ytong Hebel Brandvæg

Ytong Hebel Brandvæg og -tag beskytter mod brandspredning

Brandklassificering med vægelementer
Hebel liggende vægelement (LVE) densitet 550 kg/m3 med henvisning til EN 12602:2016
Murtyoe

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm

EI

EI 360

EI 360

EI 360

EI 360

EI 360

REI

REI 120

REI 180

REI 240

REI 240

REI 240

EI-M 90

EI-M 180*

EI -M 240*

EI-M 240*

REI-M 90

REI -M 120

REI -M 180

EI-M
REI-M
* Testede værdier ved akkrediteret institut

Testene er udført af MPA Braunschweig i Tyskland.
Henvisning til test (3545/982/11 pr. 22.08.2011) og
(2101/620/16 pr. 22.11.16).

En brandmur skal være modstandsdygtig, hvis inventar
eller en del af en bygning styrter sammen og udsætter
brandmuren for belastning.

Disse viser, at Hebel liggende vægelementer opfylder
de hårdeste krav til brandmure, hvad angår brandklasse og mekanisk påvirkning.

Dette krav opfyldes af Hebel Brandvægselementer.

I den senere tid er mekanisk belastning rykket mere i
fokus.

For yderligere info omkring montage og samlingsprincipper, henvises der til montagevejledningen:
https://www.ytong.dk/dk/docs/279289_MA_Hebel.pdf
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Ytong Pudssystem
Ytong Pudssystem
Ytong Pudsystem er udviklet specielt til porebeton. Det
sikrer, at porebetonens unikke egenskaber ikke ændres
ved overfladebehandling.
Kravet til en indvendig overfladebehandling af Ytong
porebeton er først og fremmest, at den skal være diffusionsåben for at sikre porebetonens unikke evne til
at regulere indeklimaet ved at optage og afgive rumfugt.
Massive ydervægge af Ytong Porebeton yder god varmeisolering. Men tykkelsen og isoleringsevnen betyder
at konstruktionen får relativt store temperaturbevægelser. Det stiller specielle krav til ovefladebehandlingen. Den skal på én gang være stærk og vandafvisende,
så den modstår vejrlig, slag og stød. Samtidig skal pudsen være fleksibel, så den ikke revner og afskaller med
temperatursvingningerne. Ytong Grundpuds og Ytong
Slutpuds er udviklet til præcist at opfylde, disse krav.
Fordele med Ytong Pudssystem
Diffusionsåbne overflader
Vandafvisende facader
Miljøvenlige løsninger
Ingen afgasning af lugt og skadelige stoffer
Én leverandør
Brandklasse A1
Ytong Grundpuds
Ytong Grundpuds er en cementbaseret puds, der netarmeres og fungerer som underlag for Ytong Slutpuds. Ytong Grundpuds anvendes typisk i lagtykkelse
på 5 mm. Indvendigt kan Ytong Grundpuds ligeledes
anvendes som afsluttende filtsepuds, som evt. afsluttes
med indvendig silikatmaling. Xella anbefaler Dinova Bio
Indesilikat fra Rockidan A/S, som er systemgodkendt til
alle indvendige Ytong pudssystemer, såfremt varenummer og projektadresse registreres ved ordreafgivelsen. Varenr. XY456INDE.

Ytong Slutpuds
Ytong Slutpuds er også en cementbaseret puds og anvendes somafsluttende pudslag på en netarmeret Ytong
Grundpuds. Ytong Slutpuds er nem at abejde med på
grund af den lave densitet og den høje elasticitet. Tørretiden væsentlig lavere end for traditionel pudsmørtel.
Facademaling
Ytong Slutpuds kræver normalt ikke yderligere overfladebehandling, men hvis man ønsker en overflade,
der er mere resistent over for alger eller anden farve
end hvid, kan pudsen males med udvendig facademaling. Xella anbefaler Dinova Facamaling fra Rockidan
A/S, som er systemgodkendt til alle udvendige Ytong
pudssystemer, såfremt varenummer og projektadresse
registreres ved ordreafgivelsen. Varenr. XY123UDE.
Ytong Gipspuds
Ytong Gipspuds kan anvendes som indvendige spartel/
puds på mineralske overflader, særligt porebeton. Dog
ikke velegnet til vådrum. Her anvendes i stedet Ytong
Cementspartel.
Ytong Cementspartel
Ytong Cementspartel kan anvendes til spartling og opretning af vægge af porebeton, kalksandsten og andet
murværk. Kan også anvendes i vådrum.
Multipor Letmørtel
Multipor Letmørtel er en cementbaseret puds, der
netarmeres og fungerer som grundpuds på Multipor
Isoleringsplader. Multipor Letmørtel anvendes ligeledes som kælbemørtel til Multipor Isoleringsplader. Kan
samtidig anvendes som afsluttende filtselag ovenpå
grundpudsen.
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Ytong Pudssystem
Generelle udfaldskrav
Limrester/løbere skal være fjernet
Skår større end 12 mm fyldes med
Ytong Reparationsmørtel
Synlige bærehåndtag i blokke udfyldes med Ytong
Reparationsmørtel.
Indvendige fuger kantspartles til glat overflade med
Ytong Cementspartel.
Vægge må i planhed ikke afvige mere end 5 mm målt
over 2 m retholt. Til eventuel udbedring indvendig
anvendes Ytong Cementspartel.
Skarpe niveauspring indvendig (over 4 mm) spartles
med Ytong cementspartel.
Lunker over 5 mm målt over 2 m retholt udfyldes 		
med Ytong Reparationsmørtel.

Generelle krav til udendørs pudsearbejde
Udvendige pudsabejde bør kun foregå i tørt vejr, når
døgntemperatur og murværkets temperatur er mellem
5 °C og 25 ºC, og ikke i direkte sol.
Beskyt frisk puds mod for hurtig udtørring, dæk den af,
eller hold den fugtig.
Ved risiko for regn i de første døgn efter påførelse af
pudsen, bør facaden holdes afdækket, til pudslaget er
hærdet.
Under klimabetingelserne 20°C / 60 % relativ luftfugtighed skal der beregnes en tørretid på én dag pr. 1 mm
pudstykkelse.
Xella fraråder udvendig pudseabejde i vinterhalvåret,
med mindre der foretages omhyggelige vinterforanstaltninger, som omfatter afdækning og opvarmning af
materialerne.

Muligheder for pudsløsning/overfladebehandling
Underlag

Udvendig pudsløsning

Indvendig pudsløsning 1)

Vådrum 2)

Ytong Blokke

1. Ytong Grundpuds +

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

2. Malerbehandling iht. MBK

eller
Elementer

armeringsnet
2. Ytong Slutpuds
3. Evt. facademaling
(Rockidan: XY123UDE)

3. Indvendig silikatmaling
(Rockidan: XY456INDE)
1. Ytong Cementspartel (kantspartel)
2. Malerbehandling iht. MBK

Ytong Energy+

1. Ytong Grundpuds +
armeringsnet
2. Ytong Slutpuds
3. Evt. facademaling
(Rockidan: XY123UDE)

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

2. Malerbehandling iht. MBK

3. Indvendig silikatmaling
(Rockidan: XY456INDE)
1. Ytong Cementspartel (kantspartel)
2. Malerbehandling iht. MBK

Ytong Multipor

1. Multipor Letmørtel +
armeringsnet
2. Ytong Slutpuds
3. Evt. facademaling

1. Multipor Letmørtel + armeringsnet

1. Multipor Letmørtel + armeringsnet

2. Multipor Letmørtel

2. Vådrumssikring

3. Indvendig silikatmaling
(Rockidan: XY456INDE)

(ikke fuldt dækkende)
3. Fliser eller lign.

(Rockidan: XY123UDE)
Silka

1. Ytong Gipspuds (kantspartel)

1. Ytong Cementspartel (kantspartel)

Kalksandsten

2. Ytong Gipspuds (6-10 mm tykkelse)

2. Malerbehandling iht. MBK

3. Indvendig silikatmaling
(Rockidan: XY456INDE)
1. Ytong Cementspartel (kantspartel)
2. Malerbehandling iht. MBK
1)

Ytong Gipspuds kan anvendes indvendig og i tørre zoner.

2)

I vådrum skal anvendes Ytong Cementspartel.
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