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Februari 1992

Referensprovning av betongs kubhållfasthet; Kontroll av
provningsrutiner

l. Referensprovnins enligt SWEDAC

Efter inbjudan av SWEDAC har vårt laboratorium deltagit ien referensprovning av

kubhållfasthet och saltfrostbeständighet hos betong. Programmet för mätningarna framgår

av BII-AGA 1.

Resultatet av saltfrysprovningarna redovisas i Intern Rapport TVBM-7012 från vår

avdelning.

Resultatet av kubprovningen redovisas i BII-q,GA 2 nedan.

2. Experimentell kontroll av våra kubprovningsrutiner

Enligt uppgift av SYWEDAC avviker kubprovningsresultat från vårt laboratorium från
resultat erhållna vid de övriga laboratorier som deltog i referensprovningen. Vid vår

provning användes en relativt nyinköpt kubpress som ej kalibrerats sedan den

installerades. För att dels kontrollera denna press, dels se om våra provningsrutiner är

operatörsberoende genomfördes en provtryckning enligt schemat i Tabell 1 av ett antal

provkroppar som tillverkats av två olika betongtyper.Vid provet användes två olika
provningsmaskiner av vardera två operatörer. För varje kombination av maskin och
operatör användes 3 kuber, dvs sammanlagt2.2.2.3 =VIkuber. Provkroppsåldern vid
provningen var 8 dygn. Provningen genomfördes enligt SS 13 7230.

* Provningsmaskin l: Kubpress som tidigare användes vid referensprovningen enligt
BIIAGA 2.

* Provningsmaskin 2z Aldre 30O Mp-press (Kalibrerad av SP under 1939).

Resultatet av provningen redovisas i Tabell 1. Resultaten har också utritats i Fig 1.

Avvikelserna såväl mellan olika maskiner som mellan olika operatörer är små och kan lätt
förklaras av en naturlig spridning i hållfastheten hos olika prover.



Tabell 1: Provningsschema och resultat. Medelvärde och, inom parentes,

standardavvikelse (MPa).

Betongtyp Maskin I Maskin 2

Operatör Operatör

BJ BN BJ BN

r 28,9 (1,3) 28,6 (1,0) 29,5 (0,6) 28,5 (0,6)

2 47,7 (0,5) 49,2(0,3) 49,0(0,4) 47,7 (0,5)

Medelrelationen mellan resultat erhållna i de båda maskinerna ãr

Maskin 1

= ll4 {?8,9129,5 + ?ß,61?ß,5 + 4'7,'7149,0 + 49,2147,7} = 0,997

Maskin 2

Medelrelationen mellan resultat erhållna av de båda operatörerna är:

Operatör 1

= ll4 {?ß,91?ß,6 + 29,51?ß,5 + 47,'7149,2 + 49,0147,7 } = 1,01 I

Operatör 2

Den nu genomförda kontrollen av våra provningsrutiner provningsmaskiner ger ingen

indikation på att några systematiska fel skulle begås vid vår kubprovning. Vid den tidigare

genomförda referensprovningen -se BII-AGA 2- kan belastningstiderna ha varit något för
långa eftersom belastningshastigheten vid början av pålastningen var något för låg.

Operatören hade ambitionen att total belastningstid inte skulle understiga 30 sekunder.

Detta har fcir den svagare betongen medfört en genomsnittlig belastningshastighet av ca

0,6 MPa/s i stället för eftersträvat värde 0,8 MPa/s. Det är emellertid osannolikt att detta

skulle ha kunnat påverka broühåIlfastheten på ett signifikant sätt. Minskad
belastningshastighet leder i princip alltid till en lägre brotthållfasthet eftersom sprickor får
större tillftille att växa under pågående belastning men avvikelsen har här varit liten.
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Fig 1: Resultat av kontroll av olika tryckprovningsmaskiner och operatõrer.
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BILAGA 1: Planering av referensprovning enligt SWEDAC av kubhållfasthet och

salfrostbeständi ghet.
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F.n datum /Your date

Tekniska Högskolan i Lund
Byggnadstekni k

Box 118
221 OO LUND

Betec k n i rr g /Rcference

Er betcckning / Yo ur rderencc

Referensprovningar av betongs tryckhållfasthet och frost-
beständi ghet

I det arbete med ackreditering av Svenska betongìaboratorier
ãniigt SS-EN 45 001 som pågår-ingår :om gl förutsättning en

iãf"i.nrprovnìng. Oe provningar aom är aktuella för referens-
piouningär är tiyckhållfastnét och frostbeständighet.

t f å största mö j 1 i ga ref erensbas och samt'id'igt 'låg kost-
¿ei .tämpt 

t gt ait Irovn.ingarna genomf örs samt i dì gt f ör

aboratorier som anitikt om-ackreditering. Aven labora-
uilr. ännu ej ansökt, om ackreditering e]ìer ej avser

söka kan gìvetvis delta.

v.i v.ill därför erbiuda ert laboratorìum att delta i en

referensprovning uñO.t hösten. NÍ kan delta i ett eller båda

delmomenten.

För det prakt'iska arþetet kommer vi att anlita SP'

Omf attni ng av 'lngående delmoment

1. Tryckhåìlfasthet hos provkroppar (kuber) en'ligt ss 13 72 30

provningen omfattar 2x6 provkroppar per laboratorium.

2. Frostresistens enligt SS 13 72 44, metod a'
Provningen omfattar 3x6 provkroppar per'laboratorium.

Ti I ìverkni ng av ProvkroPPar

Provkropparna tillverkas och distribueras av SP i Borås' tr-
forderlìþa kompletterande uppgifter kring provnlng"l_t.ex.
avseende tagr'lhgsförhå'llanden, provtidpunkter etc bifogas
provkropparna.

Bearbetning av resultat

Resultaten från provningarna sänds till S['/EDAC som utvärderar
och sammanstä I I er resu ì taten .

Vi d redovi sn'lngen av resul taten i en sammanstäl ì n'ing åsätts^
varJe laboratoiium en kod för att säkerställa sekretessen' Det

ens[i]da laborato¡iet får endast kännedom om s'in egen kod.
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STOCKHOLMSKONTOR/OFF/CE /N ÍOCKHOIM:
HUVUDKONTOR / H EAD OFFICE:

Postadress Bes<iksadress

posøl address Visitinguddress

Box 878 Österlânglatan 5

S-5Ol 15 Borås, Sweden Borås

Tþlefon
o33-177700
Telqhone
+46 -33 17 77 0O

Telefax
033-r0 13 92

Fux
+46-33 l0 13 92

Storkyrkobrinken 7

Box 2l2l
S-103 l3 Stockholm
Swcden

Tþlefon O8-791 51 05

Teldax 08-791 5l 06

Telepløne +'[5-8 791 51 05

Far +46-8 791 51 06

Postgiro

2 s5 90-l
Bankgiro
5617-4659
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Darum/ Dcttc

En datwrn / Your dute

Beteckn ing /R{erencz

Er beteckning/Yo ur refertntc

Som en av grundena för utvärderingen kommer metod'iken i RTBK,
append'ix 2 att användas.

Kostnader

Kostnaden för att deìta i referensprovningen uppgår t'iìl:
Tryckhållfasthet 5 000 kr

Frostbeständighet 9 000 kr

Priset inkìuderar ti I lverkning av kuber, referensprov hos Sp
samt utvärdering och sammanstäì lning av resultaten. Fraktkost-
nad för kuber betalas av respektive laboratorium.

Ti der

Vår målsättning är att kunna distribuera provkuberna ti'l I
laboratorierna under mitten av november. Startdagen anpassas
så att provtagning för frostbeständighet under julfrelgen und-
viks.

Bekräftelse av deltagande

V'i ber er senast 91 .10.25 t'il I oss skrif il igen bekräfta ert
del tagande 'i referensprovn'ingen samt också ange om n'i avser
att delta i båda delmomenten eller bara ett av dem.

Med vän'lig häìsning

t-Lt--"
La rs [,Ja I dner

HUVUDKONTOR / HEAD OFFTCL
Postadress Bciiksadress
Postaladdress Visitingudtlress
Box 878 Österlång¡atan 5
S-5Ol 15 Borås, Sweden Borås

Telefon
o33- t7 77 00
Telephone
+46-33ll77 OO

Telefax
033. t0 13 92
Fax
+46-33 t0 t3 92

Postgiro
2 55 90-t
Bankgiro
5617-4659

STOCKHOLMSKONTOR/OFFICÉ IN STOCKHOL¡VÍ:
Storkyrkobrinken 7 Telefon 08-791 51 05
Box 2l2l Telefax 08-791 51 06
S-lO3 13 Stockholm Telcpløne +46-8 791 5t 05
Sweden F¿x +46-8 791 51 06
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Tekn i ska enheten
Lars l,/a I dner
033 - 17 77 34

1 991 .- 1 1 :.18lirl dalun / Yr)xr dult'

-Vid redovisning av densitet skal I

-Rapportering görs i tjvrigt på det

Beteckn i ng /lìe/crcnrl

F-r bctce knin¡¡/Xrur rlertnrr'

även mått och vikt anges.

sätt ni normalt använder.

f)atum /l)utc

Betongl aboratorier som
del tar i referensprovn i ng

Referensprovning av betong

Det är nu dags att distribuera de betongkuber som skall använ-
das vid referensprovningen.Kuberna är förpackade på pal lar och
lämnar SP den 20 november för transport t'ill er. Var vänìig
hör av er tilì SP, Gert-0lov Johansson, tel 033-16 52 16 om ni
inte har fått kuberna senast 'i börJan av vecka 48.

För provnì ngen gä'lì er föì jande:

Kubhållfasthet SS 13 72 30

För kubhållfasthet skall användas kuber med märkn'ing T och en
sifferkombination som är slumpmässigt vald.

Tidtabel len för referensprovningen framgår av bi laga 1.

Vid provningen skaì'l följande'iakttas:

-Kuberna levereras förpackade ì plastpåsar och tas ut ur
påsarna omedelbart före tryckning.

Frostbeständighet SS 13 72 44 Metod IA (saltl

Fõr frostbeständighet skall användas kuber med märkning F och
en sifferkombinat'ion som är slumpmässìgt vald.

Tidtabel'len för referensprovningen framgår av bi laga 1.

Vi d provni ngen skal I föì jande i akttas:

-Kuberna Ievereras ì pìastpåsar och ska'lI bevaras i dessa
fram till sågnìng.

-För de ìaboratorier som har eller avser att söka
ackreditering gäller att provkropparna skall sparas för att
en granskning skalì kunna göras senare.

-Rapportering görs på det sätt n'i normalt använder.

HUVUDKONTOR / H EAD OFFICL
Postadress Be*iksadress
Posøl address Visiting address

Box878 Österlånggatan 5
S-5Ol 15 Borås, Sweden Borås

Telefon
o33-t777(n
Telcphone
+46-331777cf],

Telefax
o33- l0 t3 92
Fc¿x

+46-33 l0 13 92

Postgiro
2 55 90-l
Bankgiro

STocKHOLMSKONTOR/O¡'F/C¿ /N S-/OCKI/OL!Í:
Storkyrkobrinken 7 Tþlcfon 08-791 51 05

Box 2l2l Telc{ax 08-791 51 06
5-103 t3 Stoc-kholm Tèlephone +,ft;-8 791 51 05

Swedcn Ê¡r +46-8 791 5l O656t7-4659
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Generel'lt gäller att alla eventuella avsteg från respektive
provn'ingsstandard skal'l beskrivas och biìäggas resuìtaten.

Har ni frågor av provningsteknisk natur ber
Anders Andalen el'ler Gert-Olov Johansson på

16 50 00. Frågor kring referensprovningen i
undertecknad.

Al la resultat sänds t'il I SI¡IEDAC för utvärdering

Vi ser med intresse fram mot resultaten!

|lled vänl ig häìsning

.-J ._-e--_l-_._r
Lars llal dner

vi e
SPt
sto r

r kontakta
elefon 033 -
t besvaras av
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Ti dpl an referensprovni ng

Kubhål ìfasthet betong

BILAGA 1

91-11-18
Lars l,i al dner

91-11-
91-11-
91-12-
91 -12-
92-01-

91-11-05
9i -1 1 -18--22
91-11-26
91 -1 2-03--06
91-'12-06
91-12-13
91-12-20
92-0't-03
92-01-17
92-01 -31
92-02-03--07
92-02-10--21

11

1B--22
09
09--20
13--17

Gjutning av kuber
Distribution av kuber och'information
Provning av densitet och kubhållfasthet
Laboratorierapport till SITJEDAC

Utvärdering av resuìtat hos SWEDAC

Frostbeständi ghet betong

Gjutning av kuber
Distribution av kuber och Informatìon
Sågning av kuber
Provytan vattenmättas i tre dygn
Kuber pìaceras i frysar
Utvärdering efter 7 dygn

Utvãrdering av resultat ho SUIEDAC



BILAGA 2: Resultat av referenskubprovning enligt SWEDAC genomförd i vårt

laboratorium
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TEKNISKA HOGSKOTAN I TUND

Byggnodsmqteriol

Lund 1991-12-19

SWEDAC

Box 878

501 1 5 Borås

av betong

1. Pro''rni¡gsuppdrag

Beståinrri¡g av densitet och tryckhållfasthet hos 12 betongkuber

märkta av beställaren.

2. Provkroppar

De i plastpåsar förseglade provkropparna har i¡slints av uppdrags-

givaren. Provkropparrra var enligt uppgift tillverkade 1991-11-11.

Plastpåsarna avlägsnades först omedelbart före prowingen.

3. Prormi¡gsmetod

Tryckhållfastheten beständes enligt SS 137230.

Densiteten bestärndes på basis av en nåttbestänning enligt SS 131111.

4. Resultat

Provningen genonfördes 1991-12-09 dvs vid 28 dygns ålder.

Resultatet frangår av Tabell 1. Medelvärden har ej uträknats efter-
som det är okänt för oss vilka pTover som härrör från en och salrma

blandning. Densiteten anges såväl enligt SS 137230 som icke avTun-

dad.

a

Postodress
Box'll8
221 00 tuND

Gotuodress
John Ericssons võg I
LUND

Telex
3353:I LUNIVER
Telefox
046-123272

Telefon
04ó-10741s
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Tabell: Resultat

Provkropp

litt

Avd Byggnadsmaterial, LTH

Göran Fagerlund

volym
(^3)

vikt
(ke)

densitet (kglrn3)

verklig avrundad

tryckhål1fast-
het (MPa)

T8

T19

T30

T41

T52

T63

T74

T85

T96

T1 07

T1 18

T129

3,41.10

3,39

3,41

3,38

3,40

3,39

3,37

3,40

3 r37
3,43

3,37

3,40

-3 7,844

7,866

7 ,867

7,798

7,855

7,81 0

7,983

8 ,089

8,01 1

8,133

7 ,970
8 ,055

231?.

2326

2321

2307

2310

2304

2369

2379

2377

2371

2365

2369

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2350

2400

2400

?.350

2s50

2350

19, 1

18,7

17 ,9

18,6

18,2

18 ,9
54, 1

53,7

53,9

52 11

54,7

53,Z

a

a


