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O, 
Grønlands Bygningsreglement stiller krav om, beton- 
konstruktioner kunne modstå de normalt forekom- 
mende statiske og dynamiske påvirkninger. Kravet kan 
anses for opfyldt, såfremt betonkonstruktionerne 

og grundlag af for 
s t k 

Bestemmelserne for betonkonstruktioner blev 
gang udgivet i under betegnelsen for- 

for betonkonstruktioner 
Den foreliggende forskrift for betonkonstruktioner er et 

led i en samlet revision af de foreløbige for 
bygnings konstruktioner i Grønland 

O .  Forskriftens i 
for betonkonstruktioner vil erstatte Foreløbige 

forskrifter for betonkonstruktioner af for 
betonkonstruktioner i kraft ved udgivelsen. 

Over gangs bestemmelser 
T en overgangsperiode, indtil september kan 
bygværker, som er projekteret forskrifter 
for betonkonstruktioner opføres efter disse. 

Namminersornerullutik Oqartussat 
Nuuk I996 



DS i Grønland Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner 
DS udgave fra marts med revision af maj 

i kraft i Grønland fra september idet 
for betonkonstruktioner også skal over- 

holdes. for betonkonstruktioner er udarbejdet 
med det formål at tage hensyn til forholdene i Grønland 

de klimamæssige forhold. 

skal overholdes 

Forskriftens funktion 

Gyldighedsområde 

Fortolkning 

Vejledning 

Holdbarhed og sikkerhed 

et se 
for betonkonstruktioner< hvordan 

Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner 
DS udgave fra marts i984 med revision af maj 

i forbindelse med projekter. Der er såle- 
des fastlagt forhold som sam- 
mensætning egenskaber for de betontyper, som kan 
anvendes til konstruktioner. Desuden er der 

og miljøklasser 
for betonkonstruktioner for 

bygningskonstruktioner ug til anlægsarbejder 
Der kan inden for 

rens gyldighedsområde hvor tekst ikke er 
Det er derfor i de enkelte at- 

vurdere, om tekst eller kun 
Tvivlsspørgsmål af Sanaartortitsinermut 

Aqursisoqarfi 
Som supplement krav i forskriften er der en 

vejledende tekst. Denne vejledning ikke krav, 
men giver en uddybende forklaring, har til formål at 

Almene funktionskrav 
Forskriftens krav tilsigter, at projekterede og beton- 
konstruktioner holdbarhed, sikkerhed mod 

ug passende levetid under de som gælder 
for betonkonstruktioner i Grønland 
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FOR BETONKONSTRUKTIONER 

begreber 
Forskriften en af den valgfrihed, 
som i DS Dette er foretaget, fur at sikre 

fornødne og sikkerhed mod 
brud ved de forhold, hvorunder betonarbejdet skal 

Der er i fastlagt krav miljø- og sikker- 
styrke- og kontrolklasser 

Betontyper 
Forskriften anvendelsen af fire typer beton: 

Beton efter rumfang. 
Beton efter rumfang. 
Beton rumfang. 
Beton efter rumfang (tidevandsbeton). 

Forskriften anviser, hvor disse betontyper anvendes. 
Desuden fastlægges krav betons delmaterialer og sam- 
mensætning samt betonarbejdets Endelig fastsæt- 
tes de egenskaber, som skal anvendes ved 
projektering af betonkonstruktioner med disse betontyper. 

i Kontrol 
Del at betontyper enten vil blive 
fremstillet betonfabrik eller byggeplads. 

Forskriften kontrolklasser i relation til 
type og lokalitet Disse krav for projektering 
og for betonarbejdets 

Holdbarhed 
Byggearbejde under vilkår, som i grad bestem- 
mer de krav, der såvel projektering som 

og ud 

I Miljøpåvirkninger 
grund af de klimatiske forhold det påregnes, en 

af betonarbejdet må med 
betonarbejder må således ud ved 

lave temperaturer, med vinterforholdsregler 
Luften er generelt meget Det stiller krav til 

efterbehandling for at opnå en god og dermed 
sikre en holdbarhed af betonen. 



FORSKRIFT FOR BETONKONSTRUKTIONER 

Konstruktionsudformning 
Udformning tage hensyn til 
blandt andet de vanskelige vejrforhold, hvorunder betonar- 
bejder ofte må Desuden anvendes der 

sum tilslag til beton. 
hensyntagen ved udformning af 

detaljer, også amieringsføring 

Tolerancer, betondimensioner og afstande arme- 
ikke knebne. 

stiller til minimalt for armering minimal 
afstand mellem ameringsstænger 

Ensartede betondimensioner af hensyn 
styring af hærdning uden kompliceret i 
hærdningsperioden 

Betonkonstruktioner udformes således, at der opnås 
effektiv afvanding fra betonoverflader, som er udsat for 
vejrliget. 

Udformning efter vejrforhold 

Konstruktive detaljer 

Tolerancer og dimensioner 

Ensartede dimensioner 

Effektiv 

Plan for eftersyn 
I Vedligeholdelse 
For at kunne observere svigtende holdbarhed i tide der 
som led i projekteringen udarbejdes en plan for eftersyn af 
bygværker således at der kan foretages en forebyggende 
vedligeholdelse. 

Krav til beskyttet beton 
Overfladebeskyttelse 

Overfladekskyttelse af kunstruktionsdele af armeret 
ikke, at krav til betons 

og komprimering kan i forhold til de krav, 
som er stillet i forskriften. 

Overfladebeskyttelse af kan 
des, som ekstra beskyttelse eller af æstetiske 

af beton projekteres, bør der ud- 
arbejdes plan fur vedligeholdelse og genbehandling. 

indeholder krav til af beton, 
funktionskrav til 

Ekstra og æstetik 

Krav til 



FOR 

I Reparation 
»Forskrift betonkonstruktioner gælder for 
ring og udførelse af nye betonkonstruktioner Krav til re- 
habilitering og reparation af ældre er 
ikke medtaget i forskriften. 

Hvor et betonarbejdes efter forskriften ikke er 
hvor der forekommer brækage, 

kan det komme tale at reparere konstaterede fejl og 
mangler, Dette kan dog ikke ske uden en særlig aftale med 
bygherren. reparationsmetoder skal 
bygherren med henblik dennes indforståelse med, at en 
reparation 

indeholder overfladereparation af be- 
ton i nyopførte konstruktioner, hvor der ikke er opnået til- 

komprimering beskyttelse af armeringen. 
indeholder også krav til injicering af enkelt- 

revner i beton. 

ikke for reparation 

Fejl, mangler og brækage 

jon 

Injicering af revner 

Betonskader 
er både for betonstøbning og for 

konstruktioner. Det derfor for beton 
at finde skadebilleder som af termorevner ug 
alkalireaktion. For armering vil tilsvarende skadebilleder 

korrosion fra carbonatisering og chloridindtrængning 
være 

og af betonkonstruktioner har ind- 
til nu omfattet to perioder, nemlig perioden hvor 
Dansk Ingeniørforenings for 

Beton- og jernbetonkonstruktioner DS udgave 
fra og perioden hvor de 

for betonkonstruktioner blev 
Den i vedtagne fur betonkonstruktioner 

bygger de erfaringer, SOM er med 
efter forskrifter fur betonkonstruktioner 

fra 
Beton i bygværker opført de foreløbige forskrifter 

fra er blevet i Det har givet anled- 
ning til justeringer i de nye forskrifter, 

for 

Beton og efter 

til beton 

Erfaringer 



FOR 

Luftindblandet beton Frostskader Krav om anvendelse af luftindblandet beton til 
konstruktioner kan årsag til at der ikke observeres 
frostskader hærdnet beton i landanlæg 

Anvendelse af luftindblandet beton har dog ikke kunnet 
hindre frostskader sum følge af frysning beton, 
hvorved der dannes islinser i betonen påfuglespor Det 
er der yderste betonlag som derved skades, betonen 
bliver porøs og gennemtrængelig. Derved er der mulighed 
for af aggressive stoffer. Det kan medføre 
armeringskorrosion af carbonatisering og 

Beton i havvandskons (tidevandsbeton) efter 
de foreløbige forskrifter har for 
vist frostskader og mindre holdbarhed end forventet. Det 
har givet til visse justeringer i den nye 

Frysning af frisk beton 

Havvandskonstruktioner 

Ikke holdbarhedsproblem 

Store temperaturdifferencer Termorevner Stor temperaturforskel mellem sommer og 
vinter og mellem dag og nat forholdsregler, 
både ved projektering og ved for 
at undgå revner i betonen. 

Der er ikke observeret revner i beton som af store 
temperaturdifferenser og som kan siges at være af generel 
betydning for betons holdbarhed. De steder hvor 

er observeret, denne til enten manglende 
hensyntagen hertil ved projektering en  
beskyttelse i betonens hærdningsperiode Disse o 

har givet anledning justeringer i den nye forskrift. 

Alkalireaktion Norge 

Grundfjeldet 

Alkalireaktion Norge er det gennem de sidste ca. 
konstateret, at alkalireaktion kan en 
til revnedannelse i SOM kraftværker 

broer, menter, havnekonstruktioner 
og En del af de bjergarter, der som 
tilslag i kan alkalireaktion i Norge, findes 
også Grønland 

Hovedparten af det isfrie Grønland og i om- 
råderne med koncentration af byer vestkysten, består 
af grundfjeld af gnejs med indslag af granit og 

Her er alkalireaktion ikke 



Vestgrønland 

Østgrønland 

Nordgrønland 

og Østgrønland 

Mulige alkalireaktive bjergarter i grundfjeldet 
land er sedimentære indslag af ved Ivittuut. Des- 
uden er der forkastningszoner med mylonitiske 
ved 

I Sydgrønland, øst for sandsten og lavaer 
ligeledes potentielt alkalireaktive bjergarter. 

I Østgrønland nord for optræder 
bjergarter, de bjergarter i 

Norge. disse er sandsten, og kvartsit fundet at 
alkalireaktive i Norge. 

I Nordgrønland de samme bjergarter en mulig n- 
i den nordgrønlanske foldekæde I både og Nord- 

grønland må anvendelsen af beton dog endnu for ar 

De tertiære basalter ved i Vestgrønland samt syd 
i Østgrønland kan indeholde alkalire- 

aktive og opal, der sammen med 
vulkansk er alkalireaktive i basalter. 

denne baggrund relevant at foretage 
for akalireaktivitet af nye Dette anses 
dog ikke for at hvor tidligere har 

anvendt med gode erfaringer i passende tid. 

Prøvning af nye 

carbonatiseringshastighed Korrosion som af carbonatisering. 
hastigheden i beton, vedtagelsen af 

i er observeret at 
være ret og har skabt en del 

er generelt at der er gunstige betingelser for 
carbonatisering af beton. 

For der har opfyldt krav i forskrifter 
for er det ikke at 

har medført armering kondi- 
Der er derfor ikke foretaget justering 

af betonblandinger eller dæklag den nye 

et holdbarhedsproblem- 

Korrosion som følge af chloridindtrængning Observation 
af  armeringskorrosion i enkelte marine konstruktioner har 

anledning til at foretage mindre justeringer af krav til 
tidevandsbeton i den nye forskrift. 

Nye tidevandsbeton 



Delmaterialer 
Betons delmaterialer 

Krav DS 

Basis-Cement 

Krav 

Ferskvand 

Beton konstruktioner skal bestå af cement, tilslag, vand 
og luftindblandende tilsætningsstoffer 

Cement 
Cement skat. hurtighærdnende og opfylde kravene 
hertil i DS 427: for portlandcement og 

Basis-Cement fra Aalborg kan anvendes beton 
til passiv miljøklasse Basis-Cement i Grønland 
anvendes i beton til moderat og aggressiv her- 
under til havvand 

Krav i DS til hurtighærdnende cement skal 
opfyldt brugstidspunktet Cement skal. opbevares 

beskyttet mod regn og jordfugtighed og må ikke 
eller anden måde beskadiget under transport og 

lagring. Knoldet eller stenløben og anden måde beska- 
diget cement ikke anvendes. 

Vejledning: 

: 
: 

Det skal ved et af DANAK akkrediteret laboratorium 
dokumenteres at importeret cement fra Canada og Island op- 
fylder krav i DS til hurtighærdnende cement. 
DANAK for Dansk Akkreditering. 

Vand 
Vand betonblanding skal rent, ferskvand ug 
ikke indeholde stoffer i en sådan koncentration, at det kan 
skade beton og armering. 

Vejledning: 
: delse af vandværksvand 

: 
: 
: 

: 
: anvendte vandindhold i 

krav til støbevand er overholdt ved 

Såfremt der ikke anvendes vandværksvand, skal indholdet af 
skadelige stoffer for beton og dokumenteret ved 
kemisk analyse. Dette skal ske et af DANAK akkrediteret 
laboratorium. indhold af stoffer sulfat, sulfid, nitrat, 
natrium, kalium, og kulhydrat skal således være bestemt 
og dokumenteret ikke at kunne skade beton og armering ved de 



DELMATERIALER FOR 

Opbevaring 

Chloridindhold 

Tilsætningsstoffer 
Der skal i al beton til konstruktioner anvendes 

og luftindblandende tilsætrningsstof Disse 
stoffer må ikke indeholde staffer i en sådan koncentration, 
af kan skade beton og 

Leverandørens anvisninger opbevaringsforhold og 
-tid Tilsætningsstoffer må ikke 
for frost under transport og 

af chlorid i armeret 
skal begrænset, at beton chlorid en 

af procent af cementmassen i betonen. 
Der er krav til anvendelsen af 

beton, der er blandet byggeplads og til beton, 
der er leveret fra betonfabrik. 

Plastificering, luftindblanding 

Byggeplads betonfabrik 

Plastimen 
beton 

Til beton, der blandes byggeplads, der 
et kombineret luftindblandende og plastificerende tilsæt- 
ningsstof, Sika Plastiment-FNG 

leveres med varedeklaration, 
omfattende egenskaber og karakteristika af betydning for 
hoved- og bivirkninger, samt tydeligt mærket med 
hensyn til sidste Desuden mindste og 

opbevaringstemperatur oplyst. Der må ikke bruges 
andre udover det kombinerede 
blandende og tilsætningsstof. 

Ingen andre 

Fabriksblandet beton 
der fabrik, skal tilsættes plastificerende 

og luftindbIandende 
skal leveres med varedeklaration, 

omfattende egenskaber og karakteristika af  betydning for 
hoved- ug bivirkninger, samt tydeligt med 
hensyn til sidste brugsdato. Desuden skal mindste og stør- 
ste opbevaringstemperatur være oplyst. 

luftindblanding 

Varedeklaration 

Vejledning: 

: 
: 

Tilsætningsstoffers skal ved 
at de ønskede og karak- 

teristika for den friske og hærdnede beton kan opnås for 
med de og under relevante forhold som 



FOR DELMATERIALER 

Vejledning: 

Funktion 

Alkaliinaktive bjergarter 

for alkalireaktivitet 

adskilt i sand og sten 

Urenheder 

Definition sand 
Indtogtede sandmaterialer 

blanding, transport, udstøbning komprimering og efterbehand- 
ling. Desuden skal bivirkninger for en overdosering pro- 
cent konstateres. 

for til beton skal omfatte 
mindst: Aktive komponenter (type), af chlorid og 

(som ækvivalent tørstofindhold og 
densitet Desuden skal farven deklareret. 

om visse som Plastiment-FNG kan 
tåle frost, skal de alligevel i frostvejr opbevares i opvarmet skur, 
fordi frysning vil dannelse af iskrystaller i 

Tilslagsmaterialer 
tilslag skal bestå af og sten med egenskaber 

og karakteristika, som sikrer, at betonen opnår de ønskede 
egenskaber ug deri holdbarhed i 
hvor betonen skal anvendes. 

Det skal at tilslagsmaterialer består af 
alkaliinaktive bjergarter som ikke medfører skader fra 

der har anvendt 
beton i mindst uden observerede skader fra alkali- 

reaktion, kan betragtes som alkaliinaktiv uden anden form 
for dokumentation. 

Hvor denne dokumentation ikke foreligger, leve- 
udføre prøvning af tilslagsmaterialerne som kan 

dokumentere egnethed som betontilslag uden ko for ska- 
der fra alkalireaktion Prøvning skal petrografisk 
analyse og mørtelprismeprøvning efter P 

Tilslagsmaterialer adskilt i sand og sten. Der 
ikke kornkurvebestemmelse af sand og 

skal for urenheder en sådan 
at beton og armering ikke skades derved. 

Skadeligt indhold i tilslagsmaterialer til beton kan 
kalkskaller træstumper højporøse ler, glimmer, sten- 
mel og humus. 

alkalireaktive bjergarter er omtalt ind- 
ledning punkt 

Indhold af jernholdige bjergarter i betontilslag kan ved iltning 
misfarve betonoverflader rustudfældning og derfor undgås. 

Sand 
Ved sand forstås tilslag med partikler mindre end 

indtogtede uden anvendes som 



Vejledning: 

Funktionskrav 

bjergarter 

for alkalireaktivitet 

adskilt sand og sten 

Uren heder 

Vejledning: 

Definition sand 
Indtogtede 

blanding, udstøbning komprimering og efterbehand- 
ling. Desuden skal bivirkninger for en 
cent 

Varedeklaration for skal omfatte 
mindst: Aktive komponenter (type), af og alkali- 

(som ækvivalent pH-værdi og 
densitet. Desuden skal farven deklareret. 

Selv visse som Plastiment-FNG kan 
frost, skal de i frostvejr opbevares i opvarmet skur, 

fordi frysning vil af iskrystaller i vasken. 

Tilslagsmaterialer 
Betons tilslag skal bestå af sand og sten med egenskaber 
og karakteristika, som sikrer, at opnår de ønskede 
egenskaber og den holdbarhed i 
hvor betonen skal anvendes. 

Det s at tilslagsmaterialer består af 
alkaliinaktive bjergarter, som ikke skader fra 

Tilslagsmaterialer, der har anvendt 
til beton i mindst uden observerede skader fra alkali- 
reaktion, kan betragtes som uden 
for dokumentation. 

Hvor ikke foreligger. skal leve- 
af som kan 

dokumentere egnethed betontilslag uden risiko for 
der fra skal petrografisk 
analyse og mørtelprismeprøvning efter 

Tilslagsmaterialer skal adskilt sand og sten. Der 
ikke af sand og sten. 

Tilslagsmaterialer skal for urenheder i en sådan 
at beton og armering ikke kan skades derved. 

Skadeligt i tilslagsmaterialer til beton kan være tang, 
træstumper, ler, glimmer, sten- 

mel og humus. 
Potentielt bjergarter er omtalt i ind- 

ledning punkt 
Indhold af jernholdige bjergarter i betontilslag kan ved iltning 

misfarve rustudfældning og derfor undgås. 

Ved sand forstås med partikler mindre end 
Indtogtede materialer uden sigtning anvendes som 



DELMATERIALER 

til beton, det ved er dokumenteret, 
ikke at indeholde mere end procent sten efter 

Vejledning: 
: 
: basalt og glimmer. 

og det 
af kvarts og granit. Sand må ikke  med af 

Definition sten 
Frostbestandighed 

Indtogtede 

I skærver 
te 

beton 

Sten 
Ved sten med end 

skal bestå af frostbestandige bjergarter 
således at der ikke er risiko for dannelse af frostspringere 

Indtogtede materialer må uden sigtning anvendes SOM 

beton, ved sigtning er dokumenteret 
ikke at indeholde mere end procent sand efter rumfang. 

indeholde procent skærvemel 
Stens maksimale partikelstørrelse ikke overstige 

til armeret og uarmerede 
beton i spinkle og med 
tætliggende armering skal stens maksimale 

mindre, men dog ikke under 
uarmeret beton i fundamenter grovbeton 

kan der anvendes sten med maksimal 
Til beton efter rumfang tidevandsbeton skal 

sien 



Funktionskrav 

Fire beton typer 

Byggeplads betonfabrik 

Passiv moderat 

B 

Plastificering 

hed 

Karakteristisk trykstyrke 

For lidt meget luft 

For lille trykstyrke 

Vejledning: 

Beton skal således, at stillede krav frisk, 
og hærdnet egenskaber og 

bliver opfyldt. 
Beton til konstruktioner kan en af fire beton, 

for det galder, at det er muligt at opfylde de i for- 
stillede krav til konstruktioner. 

Disse betontyper kan enten blandet byggeplads 
og leveret fra en fabrik. 

Betontyper, 
I I 

beton passiv og moderat anvendes beton, 
der opfylder krav, tabel i : 

Betonens blandingsforhold rumfang skal 
Cement sand : sten I : : 
Betonen skal idet der et 
kombineret og 

som Sika Plastiment-FNG 
Betonens til at 

og (vibrere) betonen uden grov- 
Såfremt er stabil, således at der ikke 

forekommer separation af og vand, kan der anven- 
des et maksimalt 
Betonen skal således at betonens 
luftindhold er af betonens rumfang. 
Betonens ved en modenhed 

skal mindst 
Hvis det ikke er muligt at overholde de krav til be- 
tonens luftindhold, dosering af tilpasses, 

at den beton et luftindhold pro- 
cent af betonens rumfang. 

Hvis betonen grundet sal ige ikke kan opfylde 
det stillede skal årsagen Kan 
årsagen ikke fjernes, der anvendes en betonblanding, 
som indeholder mere cement. 

Beton : 2: et indhold a€ cement 
ca. beton et v/c-forhoId ca. 



: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Tilsætning ske efter anvis- 
ninger, herunder anvendes 

skal afpasses og 
Den maksimale for betons kun udnyt- 

tes, hvis den friske beton er stabil og uden tendens til separation. 
normalt mindst være ca. 

kan dog kræve mindre Beton : kan anvendes 
til af armeret beton, vigtige funda- 
menter og vægge, der 

Blandingsforhold 

Plastificering 

Luftindblanding 

For meget luft 

For lille trykstyrke 

Beton 
Til beton i passiv og kan 
anvendes beton, som opfylder krav, 3.1: 

Betonens blandingsforhold efter rumfang 
Cement sand I 
Betonen skal idet der et 
korn og blandende 

Sika Plastiment-FNG. 
Betonens skal til at 

og komprimere (vibrere) betonen uden grov- 
Såfremt betonen er stabil, således at der ikke 

forekommer separation af sten og vand, kan der 
des 
Betonen skal således at betonens 
luftindhold er procent af betonens 
Betonens karakteristiske trykstyrke ved en modenhed 

skal mindst 
Hvis det ikke er muligt at overholde de stillede krav be- 
tonens luftindhold, må dosering af tilpasses, 
således at den friske beton opnår et luftindhold pro- 
cent af 

Hvis betonen grundet forhold ikke kan opfylde 
det stillede styrkekrav, årsagen hertil. 
årsagen ikke fjernes, der anvendes en 
som indeholder cement. 

Vejledning: 
: 

: 

: 

Beton : : har et indhold a f  cement 
ca. beton og et ca. 

ske efter anvis- 
ninger, herunder skal anvendes ufortyndet. 

: kan anvendes i huse med 
højst i lav 

http://uarmere.de


FOR 

Passiv moderat 

B 

Plastificering 

For lidt meget luft 

Vejledning: 

Aggressiv 

Bearbejdelig hed 

Beton 
Til klaplag og rensebeton i passiv og moderat miljøklasse 
anvendes beton, der opfylder krav, tabel : 

Betonens blandingsforhold skal være 
Cement sand sten = I : 
Betonen skal idet der tilsættes et 
kombineret plastificerende og luftindblandende 

som Sika Plastiment-FNG. 
bearbejdelighed skal til at 

og uden at der opstår grov- 
porøsiteter. Der kan anvendes et 
Betonen skal at betonens 

er procent af betonens rumfang. 
Hvis det ikke er muligt at overholde de stillede krav be- 
tonens luftindhold, må dosering af tilpasses, 
således at den friske beton opnår et pro- 
cent af betonens rumfang. 

Beton har indhold af hurtighærdnende cement 
ca. beton. 

af skal ske efter anvis- 
ninger, om skal ufortyndet. 

Beton 4: kun anvendes til klaplag og rensebeton 

Beton 
Til konstruktioner af armeret beton i aggressiv 
i havvand, også af armeret 
i tidevandszonen, anvendes beton, der følgende 
krav, tabel : 

Betonens blandingsforhold rumfang skal 
Cement : sand sten = : : 
Betonen plastificeret idet der et 
kombineret og luftindblandende 

Sika 
Betonens bearbejdelighed skal til at 

og komprimere betonen. Det skal ske ved vibre- 
ring således, at betonen bliver fri for 
Såfremt stabil, således at der ikke forekom- 
mer separation af sten og vand, kan der anvendes 



Karakteristisk trykstyrke 

For meget 

For lille trykstyrke 

Vejledning: 

FORSKRIFT FOR BETONKONSTRUKTIONER 

Betonen skal luftindblandet således at 

Betonens karakteristiske trykstyrke ved en modenhed 

Hvis det ikke er muligt at overholde de krav til be- 
tonens luftindhold må dosering af tilpasses, 
således at den friske beton opnår et pro- 
cent af betonens rumfang. 

Hvis betonen grundet ikke kan opfylde 
det stillede skal årsagen hertil Kan 
årsagen ikke fjernes, der anvendes en betonblanding 
som indeholder cement. 

luftindhold er procent af betonens 

skal mindst 

Beton har et indhold af hurtighærdnende cement 
mindst beton et 

tilsætningsstof skal ske anvis- 
ninger, herunder skal 

Betonens skal geometri og 
Den maksimale betonens kun ud- 

nyttes, hvis. den friske beton er stabil og uden tendens til 
mindst ca. 

Beton kan anvendes til og pæle havvand 
samt  beton i aggressiv miljøklasse 

C rumfang 
cement 

af betonrumfang 
Karakteristisk 

Passiv Aggressiv 
Kontrol klasser Normal 

sikkerhedsklasser 
Tabel Krav frisk beton, blander bygge- 

De og luftindhold gælder for r' ud- 
Den karakteristiske skal mare 

I4 Betonens i 
til gulve og kan 

af Ud- 
i vejr kraver punkt 



FORSKRIFT FOR BETONKONSTRUKTIONER 

Betontyper, fabriksblandet 

Til i passiv og moderat miljøklasse kan der anvendes 
fabriksfremstillet beton, blandet Betonen 
skal opfylde 

Betonens cementindhold mindst 

skal mindre end 
Betonen skal være plastificeret, idet der et 
deklareret 
Betonens skal til at 

og komprimere (vibrere) betonen uden grov- 
Såfremt er stabil, at der ikke 

forekommer separation af sten og vand, kan der anven- 
des et maksimalt 
Betonen idet der et 

luftindblandende 
Betonens luftindhold procent af 

tilstand. 
Betonens karakteristiske trykstyrke ved en modenhed 

skal mindst 
Hvis betonen grundet ikke kan opfylde det 
stillede skal årsagen Kan 

ikke fjernes, der anvendes en betonblanding, 
som mere 

Passiv 

Cementindhold 

forhold 
Plastificering 

beton. 

Luftindhold 

Karakteristisk trykstyrke 

For lille trykstyrke 

Vejledning: 
: 

: 
: 
: 
: 

af og luftindblandende 
fer skal ske efter anvisninger. 

Beton kan anvendes til konstruktionsdele ar- 
meret beton moderat og passiv miljøklasse 

Betonens skal afpasses geometri og armeringens 

Den maksimale for betonens sætmål må kun udnyttes, 
hvis den friske er og ikke har tendens separation. 

Beton 
Til i passiv og kan 
der anvendes fabriksfremstillet 
blander. Betonen skal opfylde krav: 

Passiv og moderat 



FOR 

Cementindhold 

v/c-forhold 
Plastificering 

Luftindhold 

Karakteristisk trykstyrke 

For lille trykstyrke 

Betonens cementindhold mindst være 

Betonens skal mindre end 
skal plastificeret idet der et vare- 

Betonens bearbejdelighed skal tilstrækkelig til at 
og komprimere (vibrere) betonen uden grov- 

betonen er stabil, således der ikke 
forekommer separation af sten og vand, kan der anven- 
des et 

skal vare der et 
varedeklareret tilsætningsstof. 
Betonens skal procent af betonens 

i tilstand. 
Betonens karakteristiske trykstyrke ved en 

skal mindst 
Hvis betonen grundet forhold ikke kan opfylde det 
stillede styrkekrav, skal årsagen hertil undersøges. Kan 
årsagen ikke fjernes, må der anvendes en 
som indeholder mere cement. 

beton. 

Vejledning: 

: 
: 
: 
: 
: 

ration. 

plastificerende og 
fer skal efter leverandørens anvisninger. 

kan anvendes i huse med 
etager i 

Betonens sætmål geometri og 
Den maksimale for må kun ud- 

nyttes, hvis den friske beton er stabil og ikke har tendens sepa- 

Beton 
Til og passiv og moderat 
kan der fabriksfremstillet 

Betonen skal opfylde krav, tabel 3.2: 
Betonens cementindhold skal mindst 

Betonens v/c-forhold skal mindre end 
Betonen skal plastificeret, idet der et vare- 

Betonens bearbejdelighed skal være 
og håndstampe betonen uden grovporøsiteter 

Passiv og moderat 

Cementindhold 

forhold 
Plastificering 

beton. 



FOR 

Luftindblanding 

Luftindhold 

Der kan anvendes er 

varedeklareret luftindblandende 

rumfang i tilstand. 

Betonen skal luftindblandet, idet der tilsættes et 

Betonens luftindhold skal procent af betonens 

: 
: 
: 

: 
: ration, 
: 

af plastificerende og luftindblandende 
skal ske anvisninger. 
Betonens geometri og 

Den maksimale for må kun ud- 
nyttes, hvis den friske beton er stabil og ikke har tendens sepa- 

Beton må kun anvendes til og 

Aggressiv 

d 

Plastificering 

Bearbejdet 

Luftindblanding 

Luftindhold 

Karakteristisk trykstyrke 

For lille 

Beton i 
Til af armeret beton i aggressiv miljøklasse 

i havvand, også konstruktionsdele af armeret beton 
tidevandszonen, kan der anvendes en fabriksfremstilIet 

beton, blandet tvangsblander og SOM opfylder 
krav, tabel 

Betonens skal mindst- 

Betonens skal mindre end 
Betonen skal idet der et vare- 
deklareret ti 
Betonens skal til at 

og komprimere betonen. Det skal ske ved vibre- 
ring således, at betonen bliver fri for 

at der ikke forekommer 
af og vand, kan anvendes 

maksimalt 
Betonen luftindblandet, idet der er vare- 

luftindblandende 
skal procent af betonens 

ru 
Betonens karakteristiske trykstyrke en modenhed 

døgn skal 
Hvis betonen forhold ikke kan opfylde det 
stillede styrkekrav, skal hertil undersøges. Kan 
årsagen ikke der en 
som indeholder 

beton. 



SAMMENSÆTNING FOR 

: 
: 
: 
: 
: ration. 

af plastificerende og 
fer ske efter anvisninger. 

Beton kan anvendes fundamenter og havvand. 
skal afpasses og armeringens 

Den prise betonens må kun ud- 
nyttes, hvis friske beton er og ikke har tendens sepa- 

Minimalt 
Maksimalt 
Plastificering Ja Ja Ja 
Maksimalt 

sætmål, 
Ja Ja 

af 
Karakteristisk trykstyrke, 

Passiv 

Ja 
I50 

Ja 

Aggressiv 

Krav frisk og hærdnet beton, blander fabrik og 
til byggeplads i Da 

for i Den ka- 
mme 

skal krav i kapitel 
lavere af 

hensyn til beton i 
anvendelse af varm beton, 



Funktionskrav 

Materialer 

Dimensionering 

Afformning 

betonoverflader 

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med projektet 
under ledelse af kvalificeret personale. Myndighedernes 
krav med hensyn til sikkerhed og bygge- 
pladsen skal 

De materialer, til forme, 
må ikke skade eller 

samlinger, understøtninger og fundering 
skal dimensioneret og udført således, at påvirkninger 
under arbejdets kan optages forsvarlig 

skal være at den 
beton opnår den foreskrevne inden for den i pro- 
jektet 

Hvor overforskalling skal 
demonterbare ager, som tillader omhyggelig under- 
støbning og god komprimering ved vibrering. Disse form- 
flager skal forsynet med den side, som 
vender mod betonen. 

Afformning må foretages, den 
har opnået styrke og stivhed, Der 

således ved ikke ske revnedannelse eller afslås 
kanter af 

Forme for til pudsfri overflader skal 
at betonens eller ikke siver ud og skaber 
stenreder og grovporøsiteter betonen samt 
betonoverfladen. 

Vejledning: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 

Anvendte skal frostsikre. 
Hvis betonoverfladen senere skal males, den anvendte 

formolie ikke kunne skade malingen. 
Hvis der er anført andet projektet, kan 

der søjler og vægge} beton 
har opnået en Tilsvarende kan en 
påvirket og plader) afformes, 

i en 
Konstruktionsdeie ikke afformes tidligere end 



Placering 

Midlertidige 

Rensning 

vandtætte 

kapillarbrydende 

støbeskel 

byggeplads 

Rensning 

Forarbejdning 

Koldbukning 

Tolerancer 

holdere 

I støbeskel 
Støbeskel skal placeres som i projektet. 

Støbeskel skal enten lodrette vandrette. Synlige 
støbeskel skal afgrænset ved af i 

Ved pauser i støbearbejdet midlertidige støbe- 
skel. Pauserne må ikke at betonen 
at binde af. Efter pauser i støbearbejdet skal 

sammen således, at 
fjernes. 

Hvor skal eller vandtætte 
skel renses ved inden 

udstøbning Anvendes mekanisk mejsling, skal der 
med sandblæsning hvor 

fjernes mindst af den behuggede betonoverflade 
skal renses således, at sten blotlægges 

ca. inden 
skal være 

i støbeskellet til senere injicering efter leve- 
anvisning, 

Skal være kapillarbrydende det rensede 
overflade membran af 

epoxyspartelmasse efter anvisning. 
hvor der ikke særlige skal 

således at 

I Armering 
skal byggepladsen beskytter mod 

urenheder og og i god orden, således 
at sammenblanding af dimensioner og typer undgås. 

skal, inden den anbringes i formen, helt 
renset for rust, jord, sne, is, mørtel 

Al forarbejdning af skal ske koldt, 
men ved en temperatur over 

udføres langsomt med den 
SOM er i projektet. 

hovedarmering skal placeres med tolerance 
således, at de i projektet tolerancer dæklag sam- 
tidig overholdes. 

Afstandsholdere skal sikre korrekte 



FOR 

Kontakt 

Stødarmering 

Svejsning 

Vandnæser 

Dosering af cement 

Dosering af og sten 

Dosering vand 

ring. udformning og placering må ikke 
hindre effektiv omstøbning Afstandsholdere til for 
konstruktionsdele i aggressiv miljøklasse må ikke ud- 

i plast, skal fremstillet af med sam- 
cement: sand = l rumfang. 

Armeringsstænger må ikke ved eller lignende 
have forbindelse med overflade. 

Udragende af umiddelbart 
efter renses og beskyttes således, af 

og af synlige flader undgås. 
Sammensvejsning af tillades ikke. 

i 
bolte, permanente eller 

interimistiske, der kan forårsage 
skal urstbeskyttede 

digt omfang. 
vandnæser kantlister SOM anbringes i formen, skal 

høvlede og for at lette 
formen skal ske ved at skrue listerne fra udven- 

dig side. Ved udtages skruer således, at 
kan nedtages, uden ar listerne med. Listerne må 

nedtages, hærdning og naturlig udtørring har 
det sted. 

og transport af beton 
Blanding byggeplads 

Beton, der blandes byggeplads, skal blandes i blande- 
maskine. 

Cement skal et helt 
poser blandesats. 

Sand og sten hver for sig. Det 
kan enten ske ved udmåling trillebøre, der er 

ved af 
maskinen. 

Vand fra vandbe- 
holder med en spand med kendt Vand- 

skal afpasses efter fugtighed således, at 
der opnås er ca. mindre end den til- 
stræbte Det opnås ved 



FORSKRIFT FOR BETONKONSTRUKTIOhR 

af et kombineret plastificerende og luftindblandende tilsæt- 
ningsstof SOM fx Plastirnent FN-G. Der må ikke tilszttes 
vand til beton, efter at denne har forladt blandemaskinen. 

Avis målt luftindhold og satmål afviger væsentligt fra 
de foreskrevne krav, skal rnmgden af tilsætningsstof til- 
passes sdedes, at kravene overholdes. 

Betonen skal blandes mindst 25 tromleomdrejninger, 
regnet fra sidste dosering. 

Dosering af tilsamingsstof 

Blandetid 

Vejledning: 
: 
: 
: 
: afiniling. 
: 
: 

Sand og sten må ikke udmåles ved hjzlp af sIæbeskov1 dier 
skovles direkte op i blandemaskinen. Hvis der anvendes s k k -  
skovl, kan udmålingen fx ske i indfgringsspanden, hvor sand og 
sten samles. Spanden skal da have en form, som er velegnet tit 

Tiisauiing af tilsztningsstof skal ske efter levemdgrens anvis- 
ninger, herunder om tilsztningsstoffet skrtl fortyndes. 

Blandetid 

4.2.2 Blanding på betonfabrik 
Beton, der blandes på betonfabrik, skal. blandes i ivangs- 
blander. 

Cement, sand og sten skal afvejes direkte på VE@ inden 
dosering. 

Vand doseres efter rumfang eHer masse (VE@). Der mil 
ikke tilsEettes mand til beton, efter at denne har forladt blar- 
dem askincn. 

P1 acti fice rende og lu hind bl and ende til sztningsstoff er skal 
tilszttes ved doseringsapparat i overensstemmelse med 
ieverandørenc anvisning. Den mindste rnzngde tilsretnings- 
stof pr. blandesats er 1 liter ug tilsætningsstoffer skai om 
fornGdcnt fortyndes for at opfylde dette krav. 

Betonen skal blandes i mindst 90 sekunder, regnet fra 
sidste dosering. 

BIandemaskine. 

Cement sand og sten 

Vand 

Ti ibringn ingstid 

Bearbejdelighed 

4.2.3 Transporr 
Trunsport af beton fra betonfabrik til byggeplads skal ske 
pA den kortest mulige tid, TiIbringningstiden, regnet fra 
transportvognens fyldning tii endelig indbygning, må højst 
vzre 60 minutter. Tilbringningstiden m% dog ikke være 
Imgere,  end at bemnen kan v m e  indbygget i formen, 
inden afbinding begynder. 

Ved betons ankomst til stqibestcdct skal betonens k a r -  



FOR 

E g 
overholde de stillede krav til 

af må ikke 

Rensning forme 

af beton 
Udlægning og vibrering 

af spules formen ren. 
skal renset for uvedkommende materiale vand, 
sne, is ug bindetråd, inden udstøbning af 
påbegyndes. 

udstøbning og komprimering af beton i en skal 
ske en sådan måde, danner ensartet, tæt 

uden revner og defekter), der overalt omslutter 
armeringen og helt udfylder 

Beton skal ved vibrering, idet der til 
ring anvendes stavvibratorer. må ikke an- 
vendes. 

Ved af beton må form, armering 
ikke lide overlast. 

Beton danne masse 

Komprimering vibrering 

Vejledning: For opnå, at betonen en tæt masse, 
ske i lag af at en kan finde 
sted, både af de enkelte og imellem. 

Betonen må ikke under Hvor 
over sker bedst gen- 

nem fleksibelt eller strømpe 
skal op at de hviler selve 

og ikke 
Vibratorer skal holdes i god stand, og der skal forefindes 

sådan reserve, at en vibrator, der svigter under 
kan udskiftes med en, der er i 

Under skaf at den tyde- 
ligt ses vare  skal i 

punkter, at enhver del af med sikkerhed gennem- 
arbejdes. vibratorstaven op betonen, skat dette 
ske langsomt, at der ikke dannes huller, hvor den har 

Beton må ikke flyttes ved af 

støbning i byggegrube 
under vand, havvand eller fersk vand, må 

ikke finde sted. af betonen skal i stedet ske i 
byggegrube. 

Ved af beton i byggegrube skal de 

Ikke under 

i 



UDFØRELSE 

Dosering af cement 

Termorevner 

FORSKRIFT 

punkt overholdes. 
af som derefter bliver påvirket vand, 

ikke ske, kan tåle denne påvirkning. Beton 
ikke påvirkes af havvand den har opnået en moden- 

hed af mindst døgn, med mindre betonen er påført en 
c bremsende overfladebeskyttelse, j punkt 

af varm beton 
Ved varm skal cement tilsættes 

og vand således, at cementen 
i med det varme vand og tilslag. 

beton, må betonens temperatur, den 
forlader blandemaskinen højst 

Varm betons temperatur kontrolleres et dertil ind- 
rettet 

Ved af beton mod kolde 
dele det ved foranstaltninger sikres, at der ikke 
opstår revner følge af termisk kontraktion 

punkt 

Vejledning: Fur kunne opfylde kravet. om for beton, 
: den forlader blandemaskinen, man en 
: og 

God 

Fugtholdelse 

Plastfolier 

Fastholdelse 

Varmeisolering 

Efterbehandling af beton 
Beskyttelse mod udtørring 

For at opnå en god betonoverflader 
beskyttes mod fordampning 

Det ske ved at holdes fugtige i 
mindst med tekstil, som holdes fugtige ved grundig 
vanding i tidsrum. 

forsegling af ved af 
vanddamptætte kan også anvendes. Samlinger i 
tildækningsmaterialer skal da 

Afdækningsmaterialer skal fastholdes til 
fladen, også det 

Anvendelse påsprøjtet 
tillades ikke anvendt. 

Behov for varmeisolering skal vurderes, hvis der er risiko 
for frostvejr, punkt 



FOR UDFØRELSE 

Beskyttelse mod udvaskning 
Beton skal beskyttes mod udvaskning, som af regn 
og vand. 

Beskyttelse mod udvaskning som følge af regn kan 
ske ved af betonen med presenninger. Tildæk- 
ning skal at betonen beskadiges. 

Regn og strømmende vand 

Beskyttelse 

Beskyttelse mod frost 
skal døgnets middel- 

temperatur er end skal der træffes 
efter afsnit i Vinterforholdsregler ved 

og og anvisning 
af beton« fra 

ved 
skal entreprenøren 

om projektet egner sig til denne form for 
vinterbyggeri og indhente tilladelse inden 

ved lav temperatur 

Vinterbyggen 

Beton udsat for havvand 
havvand 

for havvand, skal 
mindst svarende til en silikonebehandling Denne overflade- 
beskyttelse skal kunne modstå konstant 

Hvis udsættes for havvand 
betonen har opnået en mindst skal 
betonen ved en sikres mod 
indtrængning i en periode. Denne 

skal kunne beton i fugtig tilstand. 
Hvis overflade ha 

er og tidspunktet for 
påvirkning alene af betonens siyrkeudvikling. 

Tidlig havvandspåvirkning 

Vejledning: 
: 

: 
: 

: 
: nummer 1-5) fra Sika. 
: 
: 

En overfladebeskyttelse ikke at have permanent karak- 
ter, men blot effektiv i passende tid til, at 
betonen selv har evne til at havvand. 

Overfladebeskyttelsen skal kunne påføres en fugtig beton. 
sådan overfladebeskyttelse er Conservator 

fra Sika, NOR fra Nitocote 
EP (kodenummer fra og F (kode- 

Til at påføre en overfladebeskyttelse med højt kodenummer 
uddannelse, godkendt af 



UDFØRELSE FOR 

Risiko for revner 

Beskyttelse 
Hvor der er risiko for revnedannelse i beton 
som projektet: indeholde 
anvisninger til imødegåelse af 

Stor risiko fur revnedannelse findes i 
massive og hvor 

mod kolde 
Udvikling og fordeling af temperaturer i 

dele med risiko for revnedannelse som af for store 
temperaturdifferenser, skal styres af betonens 

og samt isole- 
ring 

Temperaturen af i kritiske 
ved måling. 

En alternativ metode til undgåelse af er en 
efterfølgende injicering af dannede revner. 
kan dog kun efter accept af tilsynet. 

Anvisninger i projektet 

Vejledning: 

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

varmetråde 

For en eller plade af samme temperatur begge 
sider kan for revnedannelse normalt negligeres, for- 
skellen og 
turen ikke overstiger 

Hvis en eller plade et tidligere støbt 
konstruktionselement, kan risikoen for revnedannelse 
negligeres, forskellen mellem 

og det tidligere støbte i 
af ikke overstiger 

For at undgå risiko for revnedannelse grund af her-  
kan i ekstreme komme ar 

opvarme beton ved henholdsvis (vand) og 



Funktionskrav Inspektion og kontrol af de byggematerialer ug 
sikre, at der foreligger doku- 

mentation for, at er rimelig sikkerhed for, at 
er i med projektet. 

Der og 
med de metoder, det omfang og deri vurdering af observa- 
tioner, som er beskrevet i det følgende. 

For- kontrolprøvning 

Byggematerialer 
Hvor der anvendes byggematerialer med 
for egenskaber og kan forprøvning af byg- 
gematerialer til en modtagekontrol som 

indentifikationskontrol 
nye byggematerialer uden skriftlig garanti 

anvendt, må disse byggematerialer kun anvendes efter en 
som kan dokumentere de relevante egenskaber 

og karakteristika. 

Certifikat og varedeklaration 

Vejledning: 
: 
: 
: 
: 

Tilslag fra ikke tidligere udnyttede og 
ikke tidligere anvendte underkastes forprøvning. 

Egenskaber, af for og 
egenskaber som alkaiiinaktivitet urenheder, 
densitet og porøsitet, afsnit skal dokumenteres. 

Formål 
med at prøveblanding inden 

arbejdet starter er at dokumentere og 
egnethed det byggeri. 

For beton i kontrolklasse der blandes bygge- 
plads, i med tilsynet 

en prøveblanding udmåling af 
sand og sten. Desuden dokumenteres relevante 
og karakteristika. 

For beton, der leveres fra fabrik, og for be- 
ton i lempet kontrolklasse der ikke 

beton 
i normal 

Andre betoner 



KONTROL 

omfang 

FOR 

En skal mindst omfatte en 
Det skal beton med den planlagte 

vil opnå de egenskaber i frisk som 
tilstand, sætmål (DS I), (DS 

423.15) og trykstyrke (DS 423.23). 
Af en tre med 

sioner x efter DS 
skal ske efter i til DS 

Vejledning: 
: 

: 
: 

Far at opnå samme vilkår for som for det senere 
skal der inden fremstilles, 

en gennem Denne bort- 
kastes. er at med den sædvanlige 

beton 

Fabriksblandet beton 

Kontrolafsnit 
Et hvortil der anvendes beton. skal 
opdeles i kontrolafsnit ca. beton. Kontrolafsnit 
skal sammenfaldende med opde- 
ling skal af projektet. 

Til et hvortil der anvendes beton fra en beton- 
skal opdelt 

i kontrolafsnit beton. Dokumentation af denne 
skal tilgængelig for og 

Vejledning: 
: 

Ved af et kontrolafsnit der ikke forekomme 
eller overgang andre Hvis dette 

sker, starter et nyt kontrolafsnit. 

kan opføres under normal 
lempet kontrol. Kontrolklasse ved 
te ringe 

For beton anvendes eller lempet kontrol- 
klasse. For anvendes normal kontrolklasse. For 
beton og beton skal der altid anvendes 
kontrolklasse. 

Kontrolomfang i normal og lempet kontrolklasse frem- 
går af tabel 

af kontrolklasse 

for 



FOR KONTROL 

Dimensionering og 

Vejledning: 

Tilsynet 

Prøver et 

prøvesæt 

Tilsynet 

sætmål styrke 

ud 

dimensionering og skal følge den samme 

Hvor skal i bygder eller 
anvendes lempet kontrol, ved 

som til 

til 
Udtagning af fra til styrke- 
kontrol skal i overensstemmelse med projektets an- 
visninger ug ske foranledning. Tilsynet skal 

til stede under prøveudtagningen 
til kontrol af udtages ved blande- 

skal være fordelt over et kontrolafsnit. 
Der skal udtages fra hver af tre 

tilfældigt i 
Et at prøvecylindre at der fra 

skal udtages i alt seks 

til sætmål og 
Udtagning af pladsblandet beton til kontrol 
af og luftindhold skal i overensstemmelse 
projektets anvisninger og skal ske 

til kontrol af den friske og 
luftindhold udtages ved 

Der skal altid bestemmes af og luftindhold for 
en hvorfra der udtages prøver styrkekontrol. 

og luftindhold skal hver for sig foretages 

Journal 
Der skal journal over Journalen 
skal indeholde og 

Specielt hvor betonen blandes byggepladsen, skal det 
poser cement, der anvendes ved hver regis- 

treres i journalen. 



såvel byggeplads som ud 
af og luftindhold. der 

til af betonens trykstyrke. Prøvning 
skal ske med prøvningsmetoder, der er 
udarbejdet af Dansk Standard (DS). 

byggepladsen skal det til enhver tid være muligt at 
rekvirere udstyr til sætmålsprøvning måling af luftindhold 
og af til af 
betonen. 

skal og justeret. 

prøvesæt 

Vedligeholdelse justering 

af betons konsistens sker ved af 
efter DS 

Betons skal altid bestemmes for de 
hvorfra der udtages og 
som i projektets og efter 
anvisning. 

Hvor 

Vejledning: 
: 
: som foreskrevet i projektet. 

Betons sætmål bestemmes i de hvor den visuelle 
inspektion giver anledning tvivl, om betonens konsistens er 

af luftindhold 
Prøvning af betons luftindhold sker ved bestemmelse med 
et Press-ur-Meter DS 

Betons luftindhold skal altid bestemmes for de blande- 
satser, hvorfra der udtages til og 

som anført i projektets betonbeskrivelse og efter til- 
anvisning. 

DS 

luftindhold? 

Prøvning af betons trykstyrke sker ved efter 
DS af støbte med form og som 

i DS og 
som i DS 

Betonens trykstyrke bestemmes inden for kontrolafsnit 
som i projektets betonbeskrivelse. Hvert kontrol- 
afsnit omfatter ca. beton. 

DS 

DS 
DS 
Kontrolafsnit 



FOR KONTROL 

fabrik Kontrol af betons trykstyrke kan ske ved 
diameter og 

idet ellers krav i DS 
og overholdes. 

Krav til betons skal være opfyldt efter mo- 
hvad enten der anvendes x 

x 

skal opfyldes 
efter I4 

Styrke og 
Vurdering af betons trykstyrke 

Betonens trykstyrke og af arbejdets ud- 
ved af 

styrke 

I : : 
Vurdering af betonens trykstyrke sker måde: 

Af hvert kontrolafsnit udtages valgte beton- 
af hver prøvecylindre. 

Trykstyrken af hver er af de 
tilsvarende Da er for 
hvert kontrolafsnit, er trykstyrken af beton i et 
snit bestemt ved 
En nødvendig betingelse for, at trykstyrken af et 

kan godkendes er, den af 
et trykstyrker er end 

Er det ikke betonen i 
snittet. 

Er den værdi af beton- 
trykstyrker end erstattes 
med 

Beton i vurderes ud fra 
trykstyrker, diagrammet side og accepteres, hvis 

trykstyrke 
end 

Er trykstyrke end 
styrken med 

i 

Rutediagram 

V u m 

= for beton : : og 



KONTROL 

styrke 

trykstyrke skal 
være end 

Er større 
erstattes styrken med 
i vurdering. 

Rutediagram 

Nomogram til 

af kurve 

Krav 

Krav 

I : : 
Vurdering af trykstyrke sker følgende måde: 

Af hvert udtages beton- 
ug af hver 

trykstyrken af hver er gennemsnittet af de 
tilsvarende prøvecylindre Da der er for 
hvert kontrolafsnit, er trykstyrken af beton i et  
snit bestemt ved 
En nødvendig betingelse for, at trykstyrken af et kon- 

kan godkendes er, at den 
et betonprøvers trykstyrker er større end 

Er det ikke betonen i 

Er den største målte af et beton- 
trykstyrker end 
med 

Beton i et kontrolafsnit vurderes ud fra 
trykstyrker og accepteres, hvis 

= for beton : : og 

Se i Øvrigt side 

Vurdering ved nomogram 
Vurdering af beton i et kontrolafsnit kan ske af 
et nomogram, se side og måde: 

Af de betonprøvers trykstyrker 
den kurve i nomogrammet, der 

anvendes. 
For beton : for beton : : 

for beton : : = 
for beton : : = 



FOR 

Krav 

Sætmål  og luftindhold 

Konsistens og 

Lille 

Luftindhold og 

Lille 

Det punkt i nomogrammet, som af de andre 
to eller omsluttes af 
den kurve, bestemmes af for at betonen i 

Der kan 
de kurver. 

Vurdering af frisk beton 
Den friske beton i et vurderes med hensyn til 
konsistens og og 

Betonens konsistens og af arbejdes ud- 
ved sætmålsprøvning af den friske beton. 

Bestemmes af i et sker 
vurderingen måde, DS 

Er af prøver skal alle observerede 
opfylde det stillede krav i projektets 

Er antallet af må obser- 
veret fra det krav i projektets be- 
ton 

Luftindhold 
Betonens og af arbejdets 
udførelse eftervises ved prøvning af den friske luft- 
indhold. Bestemmes i et kontrol- 
afsnit, sker vurderingen måde, DS 423.1: 

Er antallet: af skal alle observerede 
luftindhold opfylde det krav i beton- 
beskrivelse. 
Er af må obser- 
veret afvige fra del krav i projektets 
betonbeskrivelse. 



KUN 

Eksempel I 
Tre trykstyrker fra kontrolafsnit 
af beton i : : 

= = = 
accept af beton i 

Den trykstyrke = 
kurven og = (29; 26) 

over kurven og af denne. 
Det er OM man i stedet for 

punktet 29) 
Resultatet bliver det samme: Godkendelse. 

Eksempel 
Tre trykstyrker fra kontrolafsnit 
af : 

= = og = 
forkastelse af betonen. Den 

trykstyrke = kur- 
ven og = (27; 24) ligger under 

og ikke af 
Det er ligegyldigt, man i stedet for 

punktet = (24; 27) 
Resultatet bliver det samme: Forkastelse. 



Eksempel 
Tre trykstyrker fra kontrolafsnit 
af beton : 

= = og = 
accept af beton i 

Den største = 
kurven og = (25; 23) ligger 
kurven og omsluttes af 

Det er ligegyldigt, OM man i stedet for 
punktet = (23; 25) 

Resultatet bliver det samme: Godkendelse. 

Tre prøvers trykstyrker kontrolafsnit 
af beton i : : i5 

= = og = 
forkastelse af betonen. Den stor- 

= kur- 
ven og = (24; ligger under 
kurven og ikke af denne. 

Det er man i stedet for 
= (21; 24) 

bliver det samme: Forkastelse. 



FORSKRIFT FOR 

Rutediagram til brug ved vurdering for beton i er 
Beton : : og Beton I : rutediagrammet i paren- 
tes af beton i : : 



DS skal 

ikke uden garanti 

i 

og uarmeret beton 

Dansk Ingeniørforenings norm for 
DS er projektering af konstruktioner af 
såvel beton som armeret beton, idet desuden 

overholdes, 

Beregningsmetoder 
Ved dimensionering og analyse armerede 

kan eller 
anvendes med anerkendte SOM 

i DS 

Karak teristiske værdier 
Armering 

Ameringsstål leveres med garanteret 
svarende til I 

Den karakteristiske af elasticitetskoefficenten for 
slap og DS I til: 

= 

hvor = 
Der anvendes armeringsstål uden garanti. 

For de fire tabel og der anvendes 
fremgår de karakteristiske af 

trækstyrke og af 
for såvel armeret beton som for 

Trykstyrke, 

af og 
for der anvendes som 

op F og 
betegnelse refererer er blandet 

fabrik eller byggeplads. i = 



Ved projektering og der foretages inddeling 
af projektet i klasser med hensyn til miljø, kontrol og sik- 
kerhed. 

Inddeling af projekt i 

Fire For kunstruktionsdele af beton og beton skelnes 
fire DS : 

Passiv opvarmet klima. 
Moderat inden- og beton, der 
er udsat for fugtig, ikke-aggressiv ikke- 
aggressiv som stillestående. 
Frostpåvirkning af ikke-vandrette betonoverflader kan 
henregnes til moderat 
Aggressiv inden- og beton, 
der er udsat for aggressiv havvand 

aggressiv ferskvand, stillestående. 
af betonoverflader henregnes 

til aggressiv 
aggressiv 

som er ekstrem, at der foranstaltninger 
for at opnå en Forskriften giver 
ikke anvisning foranstaltninger der skal 
i aggressiv 

Tre Afhængig af karakter ug praktiske 
muligheder (lokalitet) skal der for projektering og udførelse 
skelnes DS I : 

Lempet tro 
kontrolklasse. 
kontrolklasse. 

Krav omfang af er i tabel 
og krav til omfanget af inspektion af udførelse er 

i 
Anvendelse af beton kraver anvendelse af lempet 

kontrolklasse såvel i beregninger i kravene til beton- 
arbejdets 

Krav inspektion 

kontrol for beton 

kontrol Skærpet ikke anvendes. 



et Lempet kontrol 
Kræves ikke 

Slap armering ikke Varedeklaration 
Modtagekontrol 

Kræves ikke Som i projekt 

ikke Varedeklaration 
Inspektion 

ikke ikke 
Inspektion 

Kræves ikke Kræves ikke 
Inspektion 

Kræves ikke ikke 
Inspektion 

ikke 
Inspektion 
Betonens Kræves ikke Som i projekt 
Inspektion 

ikke ikke 
Inspektion 

ikke Som i projekt 

Kræves ikke Som krævet i projekt 

ikke 

Tabel af normal 
klasse ved de i med 
tons og armering. 

kontrol 
Kræves ikke 
Synes inden hver støbning 

Inspektion 
A Synes inden hver Sti 
Inspektion 

Lejlighedsvis inspektion inspektion 
Inspektion 

handling Lejlighedsvis inspektion Ingen 
Inspektion 

Tabel Definition af lempet 
ved de i be- 

tonarbejder. 



Vejledning: 

Tre sikkerhedsklasser 

Sikkerhed ved beregning 

Trækstyrke ikke i regning 

efter DS 

Hvor bygværker i bygder eller 
anvendes lempet såvel i 

som i krav til arbejdets 
Anvendelse beton foregår almindeligvis i 

såvel i beregninger som i krav udførelse. 

Afhængig af karakter konsekvens ved svigt 
skal der for projektering og skelnes mellem tre 
sikkerhedsklasser, DS 409: 

Lav og 2-etagers 
med 
le SOM skillevægge og overliggere over vinduer og 
Normal sikkerhedsklasse. De fleste konstruktioner hen- 

til normal sikkerhedsklasse. 
sikkerhedsklasse, bolig- og kontorbygninger med 

mere end etager; bygninger med store spændvidder 
koncert, sport, teater eller udstillinger; 

SOM tribuner, broer, tunneler, tårne, 
og siloer bebyggelse. 

Sikkerhed 
ved beregning 

Det skal dokumenteres beregning og kontrol af maten- 
aler og at den er stede 
for konstruktioner og såvel brudgrænse- 

som i 
bæreevne af armerede konstruktionsdele skal normalt 

kunne uden at tage i regning. 
Sikkerhedsvurdering sker metoder og i 

I skal det vurderes, der 
forholdsregler ri af revnevidde, 

og deformationer fra svind, krybning og 
samt at der opnås den stipulerede og holdbarhed. 

Betons kan tages i regning ved beregning 
for og fundamenter af uarmeret beton 

i lav sikkerhedsklasse, hvor der er for at 
er forsvarligt. 



FOR DIMENSIONERING 

Laster efter 

Faktor 

Faktor 

Forbud mod 

fastsættes i 
ter for last og i DS 

for 
foretages for 

anført i DS I, for: 
anvendelsesgrænsetilstand 
brudgrænsetilstand 
Ulykkeslast 
Brand, (Hvor det er relevant). 

d bestemmes af karakteristisk 
ved, at spændingsordinater med det 

de 
sikkerheds- og 

afhænger, 
foruden af materialet, også af og af sikker- 

= 
Armeret beton: 

= 

= 

Uarmeret beton: 
Faktoren af 

Lav sikkerhedsklasse : 
sikkerhedsklasse : 

sikkerhedskiasse 
Faktoren afhænger af 

Lempet kontrolklasse : 
Normal kontrolklasse 

kontrolklasse : 
Kombination af sikkerhedsklasse og lempet kontrol- 
klasse ikke anvendes. kontrolklasse ikke 
anvendes, punkt 

For de som er nævnt i og som anvendes 
er for aktuelle 

klasser i tabel 



dimensionering FOR 

Vejledning: 

Lempet kontrolklasse 
Normal kontrolklasse 

Lempet kontrolklasse 
ko 

Beton I F 
Lempet kontrolklasse 

P 
Lempet kontrolklasse 

Beton : : 

Tabel af trykstyrke i for 
af sikker og 

Beton altid med lempet kontrolklasse 
kombination og kontrolklasse må 
ikke uf anvendes 
ikke er ikke her. 

af henvises til 



Funktionskrav 

DS 

Byggearbejder under artiske forhold. Dette med- 
fører blandt andet, at betondimensioner ikke må projek- 
teres knebne og armering tætliggende. 

derimod udformes under hensyn til de vilkår, hvor- 
under foregår. 

Idet der tages armerede konstruk- 
tioner som i DS med supplementer. 

Spinkle dimensioner 

Vandrette betonoverflader 

Vandafledning 

Vandansamling 

Beton 
Konstruktionsdeles geometri 

skal projekteres således, at 
det er muligt at og betonen samt at 
den hærdnede bliver uden grovporøsiteter 
og andre defekter. 

Spinkle dimensioner og store dimensioner af 
sammenstøbte konstruktionsdele skal undgås. 

der er udsat for vejrliget, skal vidt undgås. 
Der skal sikres vandafledning, ved passende 

for alle betonoverflader der er udsat 
for 

Vandansamlende detaljer og lunker må ikke forefindes 
konstruktionsdele, der er udsat for vejrliget. 

og 

Funktionskrav 

Funktionskrav 

tolerancetillæg 

Armering 
I A 

forløb skal arrangeres, således at der der er 
en passende kontinuitet i de 

Armeringsstænger, herunder bøjler, skal af et 
hvis mindste og foreskrevne er i 

tabel 
dæklags foreskrevne er mindste 

plus skal være 
med mindre anden kan 

skal benyttes afstandsholdere, hvis tykkelse mindst 
har den foreskrevne tykkelse. 



placering placeres således, at krav til 
tykkelse overholdes, gælder også, hvor 
der er forsynet vandnæse eller 

skal være af mørtel med en sammen- 
sætning = i der kan 
blive udsat for chloridpåvirkning 

Sikkerhedsvurdering ved beregning skal anvende de 
foreskrevne for 

Sikkerhedsvurdering 

Normal Lempet 

Passiv I5 
Moderat 
Aggressiv 
Påvirkning af 

Tabel for armering for og 
samt forskellige miljøpåvirkninger. 

Funktionskrav 
Armeringsafstande 

skal placeres med stor en indbyrdes 
at god og kan 

finde sted. Dette områder, hvor armering er 
eller forankret. 



hugning 

praksis 

udførelse være således, at 
der er risiko for fejl og mangler. Hvis 

og mangelfuldt armering 
gelsesvis forekommer, de forevises 
og forslag til forsvarlig afhjælpning 

Dette krav også, hvor af forskalling 
spor i hvor transport af 

betonelementer forårsager brækage. 
Reparationer der ikke er efter god 

praksis og overholder specifikation 
eller aftalte krav kan ikke godkendes. 

Reparation 
Hvor der i forbindelse med skal foretages 

af beton med mejsel, skal der foretages efter- 
følgende sandblæsning at ca. 

af fjernes. 
Der til eftereparation af beton ikke anvendes 

uden med 
bygherren. 

Der normalt anvendes polymer- 
modificerede med 

anvisninger skal 

af reparationsmørtel 

revner 
Injicering af revner 

Revner, som af betonens 
ug kan det dokumenteres, at revnen 
er passiv, at revnevidden ikke varierer med tiden. 

være egnet injicering af 
revner i de bygningsdele. 

foretages af personale, som har 
erfaring med injicering af revner i beton. 

anvisning skal 

kan beskyttes ved af en over- 
fladebeskyttelse form af maling. 

Den anvendte maling skal egnet til 

af betonoverflade 

Wing til 



Malearbejde 

FORSKRIFT FOR BETONKONSTRUKTIONER 

skytielse af de overflader og 
vanddampdiffusionsåben 

Overfladebeskyttelse af skal foretages 
af personale, som har erfaring med maling af 



FOR PRØVNINGSMETODER 

prøvningsmetoder 
for at Dansk 

Standards anvendes. 
for sand-, og findes i DS 405-serien 
og for frisk og beton findes 
DS 

for beton DS 
DS I: ved og statistisk vurde- 

DS 423.2: af vandprøver 
DS : af frisk beton. 
DS konsistens af beton, Sætmål. 
DS 423.13: af frisk betons konsistens, 

423.14: Prøvning af 

DS Prøvning af frisk 

DS 423.16: af frisk densitet. 
DS 423.17: af frisk betons afbinding. 
DS 423.18: Prøvning af frisk betons 
DS af frisk betons 
DS 423.20: Prøvning af hærdnet 

og 
DS : Prøvning beton, tilvirkning og 

lagring af til 

behandling af cylindre 

ring af observationer. 

DS 423.22: Prøvning af hærdnet og 

DS 423.23: Prøvning af hærdnet. betons 
DS 423.24: Prøvning af 
DS 423.25: Prøvning af betons 
DS 423.26: Prøvning af hærdnet efter h 

DS af betons densitet. 
DS 423.28: af betons 
DS 423.29: Prøvning af hærdnet frostprøvning med 

accelereret 

SaItopløsning (udgået). 



DS 423.30: af hærdnet beton, rekylværdi ved 

DS : af hærdnet beton, 

DS 423.32: af beton, brudprøve ved 

423.33: af hærdnet beton, ultralydshastighed 
DS af 

ved LUR-test. 

TNS-tester. 

for tilslag DS 
DS 405.0: prøvningsmetoder for sand-, grus- og 

indledning. 
DS : Prøvning sand sten for 

fordeling. 
DS 405.2: af sand sten fur densitet og 

DS 405.3: Prøvning af sand sten for humus- 
indhold. 

DS 405.4: Prøvning af sand sten for lette kom. 
DS Prøvning af sand sten for 

grad. 
DS 405.6: af sand sten for 
DS Prøvning af sten for 

og 
DS 305.8: Prøvning af sand sten for 

sesfordeling, bestemt ved hydrometeranalyse. 
DS 305.9: Prøvning af sand sten for 

ses fordeling, bestemt ved 
DS Prøvning af sand sten sand- 

ækvivalent. 
DS i 1: Prøvning af sand sten for vandindhold. 

DS Konsistens. sætmål 
Denne standard DS udgave marts er gen- 
givet med tilladelse fra Dansk Standard 

Denne standard er godkendt som 
og tilsvarende standarder fin- 

des i Norge og erstatter DS 
I. udg. 



FORSKRIFT FUR 

I og 
Denne standard beskriver en bestem- 
melse af betons konsistens ved af en 

Ved det i 
ren. 

Metoden anvendes, betonens konsistens er 
end sætmål efter og samtidig betonens sammen- 
hold kohæsion er god. konsistensen er end 

efter i stedet bestemme ud- 
efter DS 423.14). 

Metoden ikke anvendes, 
eller delvis af let tilslag. 

Metoden stemmer i det væsentlige med ISO 
Hvad angår afvigelser, se 

Referencer 
1: Frisk beton. Prøveudtagning 

DS 423.14: Frisk beton. Ud- 

ISO 4109-1980: uf 
&. 

Slump test. 

veudtagning 
Med mindre angives i 
veudtagning ske som angivet i DS 

http://markere.de


FOR 

Apparatur 
sætmålskegle af plademateriale efter figuren med 
og til fiksering mod underlaget. 

med ca. diameteren ca. 
og afrundede ender. 

Hvis maksimale overstiger 
de kom' med 

ved sigtning af en sigte med 
maskevidde eller ved fjernelse. således opnåede 

beton en noget end den oprindelige. 
I rapporten derfor, om korn end er 

Fremgangsmåde 
keglen anbringes 

et fugtet underlag af ikke 
rende materiale. Derefter fyldes keglen med beton i om- 
gange omtrent lige tykke lag, sum hver for sig bearbejdes 
med stød med Stødene skal fur hvert lag 

fordelt over overfladen. 
bearbejdes, ved at stangen gennem 

lager. Det andet og det Øverste bearbejdes, stangen 
netop trænger ned i det underliggende 

Det lag fyldes i med €Ør bearbejdningen. 
Hvis denne resulterer i, at synker under 

med laget 
er bearbejdet, overfladen ved en og 
de bevægelse med langs 

Bundfladen ren rundt om hvoref- 
ter keglen forsigtigt og i af lodret 
op uden eller vridning. 

Hele proceduren, fra det Øjeblik man begynder at 
ug indtil den er fjernet, skal 

inden for 
Umiddelbart efter at er fjernet, måler 

som vist i figuren som forskellen mellem 



højde og af punkt. 
Hvis betonen falder ud siden, eller en del af den 

der ned, kasseres og en ny tilberedes af en 
anden del af 

Hvis to efter hinanden kasseres af denne 
har betonen ikke den kohæsion til bestemmel- 
se af I fald må dette angives i rapporten. 

Angivelse af 
Konsistensen angives med ordet og dennes 

i med sidste ciffer afrundet til O, sætmål 

En eventuel skal indeholde mindst 

a) Navn og adresse 
Dato og identifikation af rapporten. 

(nummer og titel). 
Eventuelle fra ug til- 

Navn og adresse rekvirenten. 
Navn og metode for prøveudtagningen. 
Navn 
Betonens identifikation. 
Dato og for 

oplysninger, der er af betydning 
sen af 

resultatet, hvis dette indgår i opgaven. 

større end er blevet sigtet fra. 

Kommentarer 
Metoden afviger fra ISO hvad angår redigeringen ug 

indhold i følgende henseende: 
4.2: ISO at end skal fra- 

4.4: ISO angiver at angives med sidste ciffer af- 
rundet eller 



FORSKRIFT FOR 

DS Frisk beton, Luftindhold 
standard DS udgave er gengi- 

vet med tilladelse Dansk Standard 
Denne standard er godkendt som 

og tilsvarende standarder 
findes i Norge og Standarden 
DS I. udg. 

og 
standard beskriver en til 
af luftindholdet i frisk beton. 
betons det som be- 

tonen indeholder efter komprimering efter l. 
Ved korrigerede forstås 

eksklusiv luft i tilslagsmaterialet. 
Metoden kan kun 

er at luftindholdet i tilslagsmaterialet kan 
stemmes med efter Meto- 
den kan som regel ikke anvendes, 
helt af let tilslag. 

Metoden er i hovedsagen i overensstemmelse med ISO 
Hvad angår afvigelser, se 

Referencer 
1: Frisk beton. 

DS 423.12: Frisk Beton. Konsistens. 

ISO air 
mixed 

Med mindre andet angives i skal 
ske som angivet i DS I .  

Metodens princip 
baseret 



FOR 

bestående af en cylindrisk, 
dig beholder med diameteren og gange 
højden og mindst volumen. Beholderen have 

overside. skal have en overdel, SOM kan til- 
sluttes beholderen tæt, så at et trykkammer dannes over 
prøven beholderen, og som forsynet med anordninger, 
med hvilke trykket i trykkammeret kan forhøjes til 

og bestemmes. Måleren 
graderet således, at i kan af- 

direkte ved af en eller 
lignende. Måleren stiv, at ikke 

af ekspansion. 
Udstyr til kalibrering af skalaen efter en hø- 

rende brugsanvisning efter ISO 
til og til kali 

Vibrationsbord til et 
DS (frekvensen er ca. og ver- 

tikal amplitude uden 
(frekvensen 

anbefales) eller 
Stålstang med ca. diameteren ca. 

og med afrundede ender. 
trækølle 

Y re 
Hvis maksimale overstiger 

de korn med 
enten ved sigtning af betonen en sigte med 

maskevidde eller ved således opnåede 
beton et noget højere luftindhold end oprindelige. I 
rapporten angives derfor, korn end er 
blevet fjernet. 

Fremgangsmåde 
I Betonens end 

DS måde 
med henblik det 

for betonen i konstruktionen forudsatte}: 



Betonen fyldes i beholderen i to omgange i omtrent lige 
tykke lag. lag bearbejdes med vibrering, enten vi- 

eller med stavvibratoren, til 
den er blevet jævn, blank og 

kan forårsage segregation og af luft. 
ikke røre ved tages forsig- 

tigt op af betonen, der efterlades nogen fordybning. 
Det Øverste trænger ned til 
det underste 

Det Øverste fyldes i med top helst 
man ikke efter vibreringen for at 
beholderen helt fyldt. Hvis dette skulle 
fylder under vibrering. 

Hver vibrering afsluttes med lette slag med 
køllen mod yderside. 

Efter den sidste man overfladen i 
med overkant. 

Beton med eller mere efter DS 
må måde under af, 
at angives i 

Beholderen fyldes med beton i tre lige tykke 
lag, som hver for sig bearbejdes med af 

være fordelt over overfladen hvert 
lag. Bearbejdningen af hvert afsluttes med i5 lette 
slag med mod yderside, 

bearbejdes ved at stangen gennem hele 
Det andet og det bearbejdes, at 

stangen trænger i gennem til det underliggende lag. 
Det Øverste lag i med bearbejdningen. 

Hvis denne resulterer i ,  at synker under 
overside, fylder mere laget 

er overfladen ved en og 
med langs øvre kant. 

luftindhold, efter brugsanvis- 
ningen far luft ind 

luftindhold. Hvis 
bidrag til luftindhold kan at 

end af volumen, bestem- 
mes det måde 



FOR 

ler har mindre end luftindhold): 

vejes op, således at 
Af hver som anvendes ved be- 

= V hvor 
V = beholderens i og 

= masse i beton. 

Beholderen ca. en med vand. De 
OM hyggeligt og 

res i til beholderen under omrøring, at 
mere luft ikke blandes ind. let med 

mod ydersiden af 
skal og fyldes derpå up 

med vand, hvorefter eventuelt skum fjernes. 
til betonens luftindhold, 

bestemmes samme måde som betonens 
i af volumen. 

af 
Beholderens luftindhold, angives i procent 
med decimal. 

luftindhold, efter angives i 
procent med 
Betonens korrigerede luftindhold, = angives 

med decimal, 

Ved gentagne en sats frisk beton med 
luft er inden for procenten- 
heder. 

En eventuel indeholde 
mindst 

Navn og adresse 
Dato og identifikation af rapporten. 

(nummer og titel). 
Eventuelle afvigelser fra og om til- 

end er fjernet. 



e) Navn og adresse rekvirenten. 
Navn og for 

Navn 
Betonens identifikation. Ved referenceprøvning 
også og 

(specielt for denne metode). 
Dato og for 

oplysninger betydning for af 

I) af resultatet hvis dette indgår i opgaven. 
resultatet. 

en 
Metoden afviger fra ISO hvad redigering og 

indhold i henseender: 
4.3: ISO tillader typer af målere og beskriver dem 

og kalibreringen. 
4.3: anbefaler ikke frekvenser og amplitude for vi 

I angiver at 
er end 

4.5: angiver hvordan skal afrundes. 

Trykstyrke 
Denne standard DS udgave marts er gengi- 
vet med tilladelse fra Dansk Standard 

Denne standard er godkendt som 
og tilsvarende standarder 

findes i Finland, Norge og Sverige. Standarden erstatter 
DS udg. 

og 
Denne standard beskriver ved bestem- 
melse af trykstyrken af støbte eller udborede 

af beton med naturligt forekommende 
slagsmateri 

Med betons efter denne me- 
tode forstås ved i et kubisk 
eller cylindrisk 



efter 

res ved 

ISO Hvad angår se 

Metoden angiver ikke af de- 

Metoden i det væsentlige i overensstemmelse med 

Referencer 
DS Frisk 

og af 

423.22: Udboring 

test Determination 
uf 

støbte prøvelegemer til 

behandling af cylindre 

prøveudtagning 
Se DS og DS DS 

opfylde kravene til og 
DS 

Støbte fremstilles og lagres efter DS 
Deres mindste skal vare tre gange 

end betonens 
Udborede udtages og lagres DS 

princip 
Trykstyrken bestemmes, ved at trykkes 
brud i en 

Apparatur 
af klasse eller bedre efter 

som inden fur det forventede område for brud- 
lasten giver bestemmelsen af lasten med en in- 
den far k og regulering af inden for 

stivhed skal sådan, 
at dens deformation ikke påvirker resultatet. 

skal kunne en skala, vises 
digitalt eller skrives en skriver, 



PRØVNINGSMETODER FORSKRIFT FOR 

skal kunne samtidig med, 
og brudlasten skal kunne aflæses efter brud. 

Maskinens skal have en sådan og 
planhed, at deres afvigelse fra planhed under belastningen 

overstiger inden for 
med tykkelse inden for 

i ubelastet tilstand opfylder som regel dette krav). De 
skal hårdheden Den Øvre 
skal tilsluttet et kugleled, hvis 

skal i 
let i tilstand. 

Den skal forsynet med markeringer 
til centrering af 

placeres under 
hvis de kravet planhed og hårdhed for 
der, og hvis deres tykkelse er mindst 

til af efter DS 
eller udstyr til udboring af efter 

Vandlagrede tages op af t tidligst 
en time og aftørres, der ikke findes 
frit vand 

Fur hvert 

eventuel afretning bestemmes masse 
og ved efter DS hvorefter densiteten 

cent i 
en nøjagtighed for 

Støbte terninger de med 
vinkelret mod 

den øvre kommer i kontakt med 
justeres trykpladen og trykpladen er paral- 

lelle. 
med en hastighed 

noteres som 
beregnes som brudlasten 



FORSKRIFT FOK 

beregnet ud fra de efter det ovenstående 
målte dimensioner. 

Angivelse af resultat 
angives i med 

det 
Densiteten angives i med næstsidste ciffer 

En eventuel skal indeholde mindst føl- 
gende informationer: 
a) Navn adresse 

Dato og identifikation af rapporten. 
(nummer og titel). 

afvigelser fra til- 

e) Navn og adresse rekvirenten. 
Navn og metode for 

Navn 
Betonens og alder om 

i) alder, form og 
Dato for og prøvningen. 

Øvrige oplysninger af betydning for af 
resultatet. 

af resultatet hvis opgaven 

end er fjernet. 

Kommentar 
Metoden afviger fra ISO hvad angår redigeringen og 

indhold samt i følgende henseende: 
4.4: ISO angiver at skal vare in- 

den for * 
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