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Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser består av metodebeskrivelser for laboratorieanalyser som utføres i
Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av analysene til praktisk bruk ved siden av gjeldende
standarder og til avklaring der standardene gir valgmuligheter. Metodebeskrivelsene bygger på gjeldende
standarder på håndbokens utgivelsestidspunkt.
Denne utgaven finnes på www.vegvesen.no (søk på R210 eller klikk på Fag, deretter Publikasjoner,
Håndbøker). Gjeldende versjon vil være den som til enhver tid ligger på nett.
Som grunnlag for senere revisjoner er det ønskelig at erfaringer og opplysninger av betydning sendes
Vegdirektoratet: e-post R210@vegvesen.no.
Revisjonen har omfattet en oppdatering av metoder, utarbeidelse av nye metoder og sletting av utdaterte
metoder. Håndboka har fått en ny inndeling:
-
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-
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-

Kapittel 3: Asfalt

-

Kapittel 4: Betong

-
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-

Kapittel 6: Kontroll og kalibrering av bruksutstyr

-

Vedlegg 1-4: Omhandler jordartsklassifisering (1), bergartsklassifisering (2), beskrivelse av
geotekniske rutineundersøkelser som normalt utføres (3), samt oversikt over enheter (4).

Språkform: De fleste metodebeskrivelsene er på bokmåls form. Noen av beskrivelsene er i nynorsk form.
Denne håndboka erstatter håndbok R210, 2014-utgaven (med faglig innhold fra 2005).
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101 Neddeling av prøver
Mars 2015 (erstatter metode 14.431, april 2005)

1. Hensikt
Metoden benyttes for å fremskaffe en representativ
delprøve ut fra en større prøve. Når materialprøven
er så stor at det er lite hensiktsmessig å undersøke
hele prøven, må det foretas en reduksjon i
prøvestørrelsen.
Metoden kan benyttes for alle jordartstyper og
knuste materialer. Begrensningen er splitteapparatets spalteåpning.

Det er derfor type analyse som skal utføres som er
bestemmende for hvordan neddelingen av prøver
skal utføres og mengdebehov.
Det er en fordel om materialet er fuktig ved
uttakingen. Da unngås tap av finstoff i form av
støvflukt.

2. Definisjoner
D: øvre kornstørrelse i en fraksjon
d: nedre kornstørrelse i en fraksjon
mL: masse til en laboratorieprøve
mS: masse til en delprøve
mT: angitt masse av prøvingsporsjon

4.2 Vurderinger før deling av prøve
Det skal ikke benyttes splitteapparat for prøver som
skal undersøkes for vanninnhold. Når
vanninnholdet til et tilslag skal bestemmes, tas det
prøve av materialet før det tørkes.

3. Utstyr

For øvrige analyser skal det benyttes splitteapparat
dersom materialet ikke er kittet sammen.

- vekt
- splitteapparat (evt. flere med ulike størrelser)
- metallbrett, ca. 75x75cm med 5 cm høye
kanter
- likebent delekors
- prøveskuffe
- 22.4 mm-sikt

Kommentar: For tilslag som inneholder finstoff som
segregerer når det tørker, eller for tilslag som
inneholder leirklumper, anbefales det å dele
materialet ned i den tilstanden laboratoriet har
mottatt prøven (ikke tørket tilstand).

Splitteapparatet skal ha minimum 8 spalteåpninger
med en vidde på minst to ganger øvre kornstørrelse
av fraksjon som skal deles.
Vekta må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0.1 % av innveid prøve.

4. Fremgangsmåte

Hvis prøvematerialet på grunnlag av visuell
undersøkelse trenger å blandes, bør det utføres på
et prøvetakingsbrett. For tilslag som inneholder en
rekke ulike kornstørrelser, kan det være ønskelig å
skille laboratorieprøven i to (eller flere) fraksjoner
ved sikting og dele ned hver fraksjon separat (f.eks.
Los Angeles, kulemølle og micro-Deval).
4.3 Ulikt utstyr til neddeling

4.1 Prøvestørrelse
Neddeling av prøvestørrelser er i utgangspunktet
kun en forbehandling av prøvematerialet før
preparering og tilordning av riktige prøvningsporsjoner før testing gjøres. For noen analysetyper
er det den øvre kornstørrelsen (D) til prøven som

R210 Laboratorieundersøkelser

bestemmer hvor stor mengde prøvemateriale som
skal testes (flisighetsindeks, vanninnhold, densitet
og kornfordelingsanalyse m.fl.). For andre metoder
er det en forhåndsbestemt prøvemengde som skal
til av utvalgte fraksjoner (f.eks. Los Angeles, microDeval og kulemølle).
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4.3.1 Splitteapparat
Splitteapparatet, figur 101-1, kan fås med
forskjellige spalteåpninger. Denne bør være så stor
at stein eller klumper i prøven glir lett igjennom.
Har splitteapparatet ca. 40 mm åpninger, må
materiale større enn 22.4 mm fjernes før neddeling.
Splitteapparatet deler prøven i to like store deler
som samles opp i hver sin boks som er plassert
under apparatet. Ved å bytte ut den ene boksen
hvor den halve prøven er, med en tom boks og
helle delprøven i apparatet igjen, vil gjentakelser til
slutt gi en passende stor prøveporsjon.

opp i fire like store deler med delekorset. To
diagonalt liggende deler fjernes i sin helhet. De to
resterende hauger blandes godt, deles på ny med
delekorset og to diagonalt liggende hauger fjernes.
Operasjonen gjentas inntil materialet på brettet har
en passende størrelse.

Kommentar: Er det en stor mengde av materiale
grovere enn 22.4 mm, kan det være nødvendig å ta
ut gjennomsnittsprøve av dette materialet også.
Utførelse blir som for materiale mindre enn 22.4
mm.
4.3.3 Skuffe
Hvis en egnet prøvesplitter ikke er tilgjengelig, kan
det brukes en skuffe. Vei opp hele prøvens totale
masse, mL. Beregn antallet delprøver (n) som skal
lages ved bruk av skuffe som:
n=

mL
mT

hvor:
mT = delprøvens ønskede størrelse
Ta n fulle skuffer og fordel i n hauger på separate
steder på arbeidsflaten og nummerer de fra 1 til n.
Fortsett å ta ut fulle skuffer, og tilsett dem til hver
av de n delprøvene etter tur inntil hele
laboratorieprøven er brukt opp.
Figur 101-1 Splitteapparat

Velg tilfeldig ut den den eller de delprøver som skal
beholdes.

4.3.2 Brett og delekors (kvartering)
Hele prøven veies, og massen noteres. Inneholder
prøven stein større enn 22.4 mm, siktes materialet
på 22.4 mm-sikt. Det som passerer sikten, samles
opp på brettet. Klumper (leire og lignende) brytes i
stykker, og belegg på steinene større enn 22.4 mm
børstes av. Masse av materiale større enn 22.4 mm
noteres.

5. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 932-2 (1999): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 2: Metoder for
deling av laboratorieprøver.

Materialet på brettet blandes omhyggelig og legges
opp som en kjegle midt på brettet. Denne deles
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1. Hensikt
Statens vegvesen stiller krav til ferdig utlagte
materialer på veg. Ikke alle fraksjonene lar seg teste
direkte, og må knuses ned til testfraksjoner.
Denne metoden beskriver hvordan steinmaterialer
skal knuses ned før analysering i laboratoriet. Den
omfatter alle steinmaterialer som er tenkt brukt som
tilslag.
Hensikten er å knuse steinmaterialet slik at det
representerer materialet best mulig for videre
undersøkelser med forskjellige metoder. I denne
forbindelse menes at det knuste materialet skal ha
kornfordeling med størst mulig andel innenfor en
gitt fraksjon, avhengig av analysen som skal utføres.
De mest brukte analysemetodene, Los Angeles,
micro-Deval og kulemølle har eksempelvis behov for
materiale i størrelsen 10-16 mm.

2. Utstyr
-

er da svært viktig at knuseren er fullmatet hele
tiden.

Kommentar: Type knuser avgjør hvor store
håndstykker den kan mates med. De fleste knusere
takler 10-15 cm store steiner.
Laboratorieknust materiale fra knuser som ikke er
fullmatet, får ugunstig kornform (høy
flisighetsindeks). Prøven blir derfor ikke
representativ for forekomsten eller for materiale
produsert i full skala, dvs. ordinær produksjon.
Når prøvematerialet er ferdig knust, tørrsiktes det,
og vektene for hver delfraksjon noteres og
beregnes. Det er hensiktsmessig å benytte samme
sikt som ved kontroll av knuseresultat, og som
samtidig dekker de analysefraksjonene som er
hyppigst i bruk. Metodene Los Angeles og microDeval benytter siktene 10.0, 12.5 og 14.0 mm, så
det er naturlig at de inngår i serien. Forslag til sikt:
2.0, 4.0, 8.0, 10.0, 12.5, 14.0 og 16.0 mm.
Dersom laboratoriet kun utfører kulemølle etter
nedknusing, vil det være naturlig å bytte ut 10.0 og
12.5 mm-siktet med et 11.2 mm-sikt.

laboratorieknuser
vekt
sikter med ulike åpninger
diverse bakker
referansemateriale

nøyaktighet på mer enn 1 gram.

Hvis det viser seg at produksjonen av ønsket
fraksjon ikke er optimal, ved at det har blitt en
dominans av materiale mindre enn 8 mm eller for
mye overstørrelser (og at det i verste fall ikke er
produsert nok materiale til å utføre en test), er det
et tegn på at knuseren må justeres.

3. Fremgangsmåte

3.2 Laboratorieknusing med ett knusetrinn

Vekta må være kalibrert, men behøver ikke ha en

3.1 Laboratorieknusing med to knusetrinn
Ved svært grove fraksjoner (maskinkult eller
materiale fra vegskjæringer) knuses materialet to
ganger i laboratorieknuser som er slik innstilt at
den gir størst mulig andel i ønsket fraksjon. Ved
første gangs knusing mates knuseren med 25-30 kg
med håndstykker eller grovpukk/maskinkult. Det er
viktig at man putter enkeltvis stein for stein i
knuseren. Ved andre gangs knusing mates den
jevnt med materialet fra første gangs knusing. Det

R210 Laboratorieundersøkelser

Avhengig av hvilke kornstørrelser som skal
undersøkes, kan det være aktuelt med kun ett
knusetrinn. Eksempelvis vil forsterkningslagsmasser, som er produsert i verk til fraksjonen
11/63 og 22/63 være tilstrekkelig å knuse ned i en
operasjon.
Det er da svært viktig at knuseren er fullmatet hele
tiden, og at det benyttes 25-30 kg med stein.
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3.3 Laboratorieknusing med ett/to knusetrinn
Ved undersøkelse av forsterkningslags - og
frostsikringsmasser, kan det være påkrevd med en
kombinasjon av ett og to knusetrinn. Lange
fraksjoner vil i en del tilfeller være aktuelle å dele
opp.
For eksempel vil det for fraksjonene 20/180 og
20/125 fortrinnsvis være ønskelig kun å knuse ned
25-30 kg knyttneve store steiner. Da utføres
nedknusingen som i kapittel 3.1 (to trinn). Hvis
materialemengden imidlertid er for liten, dvs.
mindre enn 25 kg, kan steiner med mindre
kornstørrelse (22.4-63 mm) tas med direkte i
knusetrinn to.
Ved fraksjoner som 0/90, 0/63, 0/45 kan det også
være aktuelt å velge ut selektivt de største steinene
for knusing stein for stein hvis det ikke er innlevert
nok prøvemateriale, men bare da. Supplering av
materiale større enn 22.4 mm i andre knusetrinn
fordrer en sikteoperasjon først.

Kommentar: Knusingen kan ha betydning for
analyseresultatene, så det er viktig å anmerke om
materialet er knust med ett, to eller en
kombinasjon av ett/to trinn.
3.4 Justering og kontroll av knuser
Knuserens optimale spalteåpning for aktuelle
fraksjoner kan bestemmes ved å knuse et
referansemateriale. Optimal spalteåpning er den
åpning som gir størst andel innenfor ønsket
fraksjon. Det benyttes ulik innstilling av
spalteåpningen avhengig av hvilket produkt som
ønskers oppnådd. De ulike innstillingene til knuseren
noteres.

Kommentar: Ved produksjon av store kornstørrelser
må spalteåpningen være justert med større avstand
mellom knuseflatene enn ved produksjon av små
kornstørrelser.
Referansematerialet bør være en ensartet bergart
som kan skaffes fra samme sted i en forekomst til
enhver tid. Lokale forekomster kan benyttes, og
bergarten kan ha middels god flisighetsindeks og
Los Angeles-verdi.

mm. Alternativt erstattes 10.0 og 12.5 mmsiktene med et 11.2 mm-sikt, hvis laboratoriet
hovedsakelig utfører kulemølleanalyser.
Hvis knusingen ikke gir ønsket resultat, kan det
være nødvendig å justere knuseren eller å foreta en
overhaling. Deretter må en ny referanseknusing og
kontroll av knuseresultatet foretas.

Kommentar: Referanseknusing og eventuell
justering av knuseren bør foregå etter 100 gangers
bruk eller oftere.
Det bør forefinnes en loggbok i laboratoriet som
viser oversikt over antall knusinger som er utført,
og eventuelt når justeringer og overhalinger er
foretatt.

4. Resultater
Andel materiale i hver fraksjon etter knusingen
beregnes i masseprosent av den totale prøven.

5. Rapportering
Metoden er ikke knyttet til noen standard, og det
stilles ingen krav til den, ei heller til rapportering.
Hensikten med knusingen er hovedsakelig å
fremskaffe nok prøvemateriale tilsvarende
kvaliteten som leveres i et knuseverk for videre
bearbeiding. Ved å følge opp hver enkelt knusing
med sikteanalyse, vil det kunne kontrolleres om
nedknusingen har vært optimal eller ikke.
Det er viktig å opplyse om at materialet er knust i
laboratorium ved innlegging av prøvedata. Hvis
knusingen ikke har vært optimal, anmerkes dette
også.
Viktigste verktøy for knuseren vil være loggboka,
hvor alle knusinger føres samt vedlikehold som er
foretatt.

6. Referanser
NGU Rapport nr. 92.289. Delrapport 1(1992): Eyolf
Erichsen: Knuseprosedyrens innvirkning på fallprøven. Norges geologiske undersøkelse,
Trondheim

Til kontrollen benyttes også 25-30 kg med
referansestein. Knusing foretas som ved ordinær
knusing, med to trinn. Etter andre gangs knusing
siktes materialet, og vektene for hver fraksjon
noteres og beregnes.
Sikt som foreslås benyttet til kontrollen av
knusingen: 2.0, 4.0, 8.0, 10.0, 12.5, 14.0 og 16.0

R210 Laboratorieundersøkelser
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
11 Klassifisering

111 Forenklet petrografisk beskrivelse
Mars 2015 (ny)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Metoden spesifiserer hva en forenklet petrografisk
beskrivelse av tilslag bør inneholde av informasjon.
Den dekker naturlig tilslag (sand og grus) samt knust
berg (pukk) i tillegg til større bergartsenheter.
Metoden gir ingen detaljkunnskap om petrografi.

Kommentar: Undersøkelsen bør utføres av geolog
med erfaring fra tilslagsmaterialer.

4.1 Prøvepreparering
Prøven som skal analyseres kan inneholde materiale
fra borkjerner, gruvetipper eller være utdrevet fra et
massetak. Prøven som skal analyseres må være
representativt for produktet.
En bergartsprøve skal ikke være mindre enn 5 kg.

2. Definisjoner

For tilslagsmaterialer er prøvemengden avhengig av
øvre kornstørrelse, D, tabell 111-1.

Bergarter klassifiseres i tre hovedgrupper, avhengig
av opprinnelse. De tre gruppene er vulkanske,
sedimentære og metamorfe bergarter.

Tabell 111-1 Sammenheng mellom øvre
kornstørrelse og minimum prøvemengdebehov

Vulkanske bergarter: Bergarter fra magma, enten

Øvre kornstørrelse (D)

Minimum prøvemengde

plutonske (dypbergarter med store krystaller),
gangbergarter eller dagbergarter (fine krystaller).

(mm)

(kg)

31,5 < D ≤ 63

50

16 < D ≤ 31,5

25

8 < D ≤ 16

8

4<D≤8

2

D≤4

0.5

Sedimentære bergarter: Bergarter avsatt på
jordoverflata, enten gjennom avsetning eller
avleiring av mineraler og gamle bergartsfragmenter,
eller organisk materiale. Sedimentære bergarter er
ofte lagdelte.

Metamorfe bergarter: Omvandlingsbergarter som er
dannet ved høyt trykk og høye temperaturer, eller
ved kjemisk påvirkning. Krystallene fra
opprinnelsesbergarten blir omstrukturert. Både
vulkanske og sedimentære bergarter kan omdannes
til en metamorf bergart.

3. Utstyr
-

lupe
kniv
stereomikroskop med 40-50 ganger forstørrelse
polarisasjonsmikroskop
saltsyre

R210 Laboratorieundersøkelser

4.2 Beskrivelse av bergartsprøve
Først foretas en visuell bedømmelse for å
bestemme bergart og mineraltyper. Det kan være
nødvendig å vaske prøven.
Det kan benyttes lupe og stereomikroskop til
bestemmelsen.

Kommentar: Det kan være nødvendig å lage
tynnslip for å oppnå en mer nøyaktig bestemmelse
av bergarten. Da benyttes metode 113.
I beskrivelsen skal det inngå opplysninger om:
- kornstørrelse, tekstur, anisotropi, porøsitet og
farge
- mineralsammensetning (kvarts, feltspat, kalsitt,
glimmer m.m.) og omtrentlig fordeling mellom
disse
- grad av forvitring
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Beskrivelsen kan også inneholde opplysninger om
mineraler som ikke utgjør noen stor del av prøven.

Tabell 111-2 Bergartsnomenklatur.
Magmatiske bergarter

Bergartsnavn som benyttes, skal ta utgangspunkt i
tabell 111-2.
4.3 Beskrivelse av tilslagsprøve
Tilslag kan inneholde bergartsfragmenter og/eller
mineralkorn.
Undersøkelsen utføres kun på materiale mellom 0.1
mm og 63 mm. Det kan i enkelte tilfeller være
gunstig å vaske prøven.

- opplysninger om overflatebeskaffenhet (ruhet),
kornform og rundingsgrad
- en petrografisk identifikasjon basert på
tilstrekkelig antall talte korn

granitt

doleritt

ryolitt

gabbro

diabas

basalt

granodioritt

noritt*

andesitt

dioritt

pegmatitt*

trakytt

syenitt

peridotitt*

dakitt

tonalitt*

porfyr*

anortositt*

rombeporfyr*

Klastiske

Kjemiske

Organiske

sandstein

gips

alunskifer

konglomerat

chert

kalkstein

breksje

dolomitt

kritt

arkose

salt

kull

gråvakke
siltstein
leirstein
tillitt*

Korn større enn 4 mm kan beskrives ut fra det
blotte øyet, eller ved bruk av lupe. For finere
fraksjoner er stereolupe det beste hjelpemiddelet,
metode 112.

Metamorfe bergarter
Sedimentær eller magmatisk opprinnelse

Noen ganger kan det være nødvendig med
tynnslipsanalyse for sikker bergartsbestemmelse,
metode 113.

amfibolitt

hornfels

marmor

gneis

skifer

kleberstein*

mylonitt

kvartsitt

grønnstein*

glimmerskifer*

fyllitt*

*bergarter supplert Annex A i NS-EN 932-3

For å avdekke om tilslaget inneholder kalk, kan
fortynnet saltsyre benyttes.
Graden av forvitring og type overflatebelegg på
steinkornene skal noteres. Det er viktig å observere
om belegget er løst eller fast, metode 117.
Enkeltkorn i et tilslag beskrives med bergartsnavn
(se tabell 111-2) og mineraler som er observert.
Tilslagsprøven i sin helhet navngis som følgende:

R210 Laboratorieundersøkelser

Dagbergarter

Sedimentære bergarter

En beskrivelse av prøven (eller delprøven) skal
inneholde:

Der hvor ingen mineraler dominerer, vil
betegnelsen bli f.eks. heterogen kvarts- og
feltspatholdig sand.

Gangbergarter

monsonitt*

Kommentar: Bergartssammensetningen varierer
ofte mellom ulike fraksjoner. Det kan derfor være
lurt å dele inn prøven i flere delprøver med ulike
fraksjoner. Antallet korn i hver delprøve kan telles
som en bekreftelse på variasjonen.

Hvis det er mer enn 50% av en mineraltype, vil
betegnelsen bli f.eks. kvartsrik sand/grus.

Dypbergarter

5. Resultater
Det framkommer ingen analyseresultater i
forbindelse med denne metoden, men det er viktig
å legge fram nødvendige observerte data og
vurderinger for identifikasjon og beskrivelse av
prøven.
Petrografisk beskrivelse av de ulike bergartene som
er i prøven må rapporteres, likeså mineralinnhold,
om materialet har belegg, kornstørrelser,
rundingsgrad, samt korntelling per delfraksjon hvis
det er utført.
Hvis det foreligger informasjon om avsetningsform
(elveavsetning, breelvavsetning, strandavsetning
osv.) kan det gis som tilleggsopplysning. Det
samme gjelder alder på bergarter (prekambrisk,
trias, jura, kvartær osv.).
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6. Rapportering

7. Referanser

Prøvningsrapporten skal inneholde:

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

-

henvisning til standard (NS-EN 932-3)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato
petrografisk beskrivelse

R210 Laboratorieundersøkelser

NS-EN 932-3 (1996): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 3: Prosedyre
og terminologi for forenklet petrografisk
beskrivelse.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
11 Klassifisering

112 Mikroskopering med pålys
Juni 2015 (erstattar metode 14.413, januar 2005)

1. Hensikt
Mikroskopering med binokularlupe nyttast for å
skaffe visuell oversikt over variasjon i prøver frå
berg, leirsoner og betong. Undersøkinga utførast
ofte i kombinasjon med enkle mekaniske og
kjemiske testar.
Det er fordelaktig å bruke binokularlupe for uttak
av representative delprøver for vidare
undersøkingar: f.eks. delprøver til tynnslip (metode
113) og svelleleire (metode 116) slik at dei viktige
variasjonane i prøvene blir representert. Forenkla
petrografisk analyse (metode 111) er vanlegvis
basert på undersøkingar i binokularlupe.

Kommentar: Undersøkinga utførast av geolog, eller
betongkyndig personell.
Undersøking med binokularlupe er ein rask metode
for nærmare undersøking av feltprøver. Metoden
har stor nytteverdi bl.a. for å avdekke fare for høg
grad av fragmentering ved sprenging og
massetransport; miljøgeologiske undersøkingar og
forureinande avrenning frå berg, samt
problemstillingar knytt til betong-bestandigheit.

2. Utstyr
- binokularlupe (stereomikroskop) med trinnlaus
forstørring opp til ca. 50x og fast optikk (figur
112-1)
- støvhette i plast
- linsepapir
- ripeutstyr (kniv, skalpell, syl etc.)
- magnet
- saltsyre med minimum 1N styrke
- pipette
- liten hammar
- tommestokk
- fotoapparat

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 112-1 Binokularlupe (stereomikroskop).

3. Framgangsmåte
3.1 Undersøking av bergartsprøver, leirrikt
materiale og steinmaterialar

Bergartsprøver: Undersøking i binokularlupe gir
grunnlag for grov identifikasjon av hovudmineral,
bergartstype, struktur, svakheitsplan og
forvitringsomfang samt eventuelt innhald av
svelleleire.

Leirførande bergmasse: undersøkast med tanke
innhald av stein, finstoff og leire. Dette er særleg
fordelaktig i samband med ingeniørgeologiske
rapportar, samt detaljert uttak for røntgenanalyse
og identifikasjon av svelleleire (metode 116).

Steinmaterialar: Feltprøver frå geologiske
undersøkingar undersøkast med tanke på
ripemotstand, svakheitsplan og eventuelle
skadelege mineral som for eksempel svovelkis.
Undersøkinga gir eit godt grunnlag for vidare
vurdering og analyse av steinmaterialkvalitet ved
planlegging av ny veg.

Kommentar: Bruk ripeutstyr for grov mekanisk
testing og syre for å identifisere kalsiumkarbonat.
Små fragment av magnetkis og magnetitt vil
fangast opp magnet, medan svovelkis er ikkjemagnetisk.
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3.2 Undersøking av betongprøver

Rapporten skal innehalde:

Betongkjerner, planslip og anna betongmateriale
undersøkast med tanke på riss, porestruktur,
omfang av nedbryting/mekanisk svekka betong
samt tilslagsmaterialar. Det er vanleg å registrere:

-

-

armeringsstål og eventuelt korrosjonsomfang
fordeling av makrosprekker og fine riss
storleik og fordeling av luftporer
eventuell svekking av betongen og teikn på
nedbrytande reaksjonar i sementpasta eller
tilslag

prøvingsmetode, inklusive eventuell standard
namn på utførande laboratorium og personell
prøvenummer og prøvelokalitet
formål og omfang av undersøkinga, inklusive
den større samanhengen/prosjektet
undersøkinga inngår i
- resultat av undersøkinga dokumentert i tekst,
tabellar, foto og figurar
- oversikt over delprøver som undersøkast med
andre metodar
- konklusjon, inklusive usikkerheit

4. Resultat

6. Referansar

Resultata er oftast kvalitative og dokumenterast i
tekst, tabellar, figurar og foto etter behov.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

5. Rapportering

NS-EN 932-3 (1996): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 3: Prosedyrer
og terminologi for forenklet petrografisk
beskrivelse.

Rapporten skal innehalde ein verbal beskrivelse av
det undersøkte materialet som på tilstrekkeleg vis
forklarar resultata. Rapporten kan vere kortfatta og
er oftast ein del av eit større analyseprogram.

R210 Laboratorieundersøkelser

Applied Petrography Group (APG) Special Report 2
(2010): A code of practice for the petrographic
examination of concrete.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
11 Klassifisering

113 Mikroskopering med polarisert lys
Juni 2015 (erstattar metode 14.419, januar 2005)

1. Hensikt
Mikroskopering med polarisert lys utførast på
tynnslip av bergartar og betong. Metodikken nyttast
til identifikasjon av vanlege bergartsdannande
mineral, svake kornbindingar og mikroriss med
tanke på steinmaterialkvalitet, vurdering av
bergmasse, og eventuelt forureiningspotensial.
Metoden er veleigna til å avdekke årsaker til
betongskader. Petrografisk undersøking av tynnslip
gir god oversikt over forhold som kan føre til
mekanisk svekking og seier noko om evna dei ulike
materiala har til å motstå deformasjon.

- nedre polarisasjonsfilter (nedre Nicol) (10)
- lysblendarinnsats (11)
- lampe (12)

Kommentar: Undersøkinga utførast av geolog med
formell utdanning i optisk mineralogi og petrografi.
Mikroskopering med polarisert lys er aktuelt når
innleiande undersøkingar med enklare metodar
ikkje har gitt eintydige svar, for eksempel i metode
111. Identifikasjon av skadeårsaker i betong krev
oftast tynnslip (betongpetrografi).

2. Definisjonar
Definisjonar for enkel bergartsklassifisering er gitt i
R210 vedlegg 2. Nødvendige definisjonar utover
dette finst i relevant faglitteratur (sjå
referanselista).

3. Utstyr
Polarisasjonsmikroskop med utskiftbar optikk (figur
113-1):
- okular med okulartube, ofte med adapter for
montering av 3CCD kamera (1)
- bertrandlinse (2)
- slisse for innsetting av gipsblad, glimmerblad
m.m. (kompensator) (3)
- øvre polarisasjonsfilter (øvre Nicol) (4)
- dreibart objektbord for plassering av tynnslip (5)
- innstillingshjul for fokusering (6)
- objektiv med ulik styrke (5x, 10x, 30x, 50x) (7)
- kondensorlinseblendar (Irisblendar) (8)
- kondensorlinsesystem (9)

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 113-1 Polarisasjonsmikroskop med utskiftbar
optikk påmontert 3CCD kamera for digitale opptak.
3.1 Preparering av tynnslip
Tynnslip av bergartar og betong består av følgjande
delar:
- objektglas (vanlegvis 24 x 48 mm) (1)
- tynnslipt skive (0.03 mm) av bergart eller
betong (2)
- dekkglas eller alternativt polert overflate (3)
- spesiallim med bestemt lysbrytingsindeks (4)

Figur 113-2 Tynnslippreparat sett i tverrsnitt.

Kommentar: Polerte tynnslip utan dekkglas gjer det
muleg å utføre supplerande kjemisk mikro-analyse
direkte på tynnslipet (Scanning
elektronmikroskopi). Er nyttig når det er nødvendig
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å identifisere skadelege bestanddelar i betong og
bergmasse.

4.3 Undersøking av bergartsprøver

Prosedyren for tillaging av tynnslip er:

i samband med geologiske registreringar
undersøkast med tanke på mineralsamansetning,
mikroskopiske svakheitsplan (dårlege bindingar
mellom mineralkorn og mikrosprekkar) og
forvitringsomfang.

Bergartsprøver: samla inn frå berg eller lausmassar

- Ei bergarts- eller betongprøve blir skore til på
steinsag til ein dimensjon ca. 5 mm x 25 mm x
35 mm.
- Den sida av prøvestykket som skal bli tynnslip
monterast mot objektglaset med spesialepoxy.
På førehand slipast både objektglas og
prøvestykke plant med stadig finare slipepulver
og til same grit for å oppnå god heft.
- Etter montering på objektglas skjerast prøva
vidare ned til 1-2 mm tjukkleik med spesialsag.
- Oversida av prøva slipast ned i fleire trinn og
med stadig finare slipepulver til tynnslip som er
0.03 mm tjukt.
- Prepareringa avsluttast med høg-glanspolering
med diamantpulver. Alternativt monterast
dekkglas med spesialepoxy.
- Preparatet merkast med prøvenummer og
oppbevarast i spesiallaga tynnslipask med lokk.

4.4 Undersøking av betongprøver

Kommentar: Svake eller ubundne materialar må
støypast inn i epoxy før tillaging.

Betongpetrografi er eit nyttig hjelpemiddel i
samband med tilstandsundersøkingar av bru- og
tunnelbetong. Tynnslipundersøkingar kan også
utførast med tanke på kvalitetskontroll av ny
betong.

4. Framgangsmåte
Detaljert framgangsmåte og funksjonar ved
mikroskopet er gitt av bl.a. Kerr (1977).
4.1 Innstilling av mikroskopet og vedlikehald
For riktig bruk og vedlikehald av mikroskopet er det
nødvendig å sette seg inn i manualen frå
fabrikanten. Det er viktig å passe på at:
- objektbordet er sentrert gjennom
objektiv/okularaksen
- øvre- og nedre polarisasjonsfilter dannar ein 90º
vinkel med kvarandre
- optikken haldast rein, ein dekker mikroskopet
med støvhette etter bruk og regelmessig reinsar
objektiv- og okularliser med linsepapir
4.2 Mineralidentifikasjon /observasjonar

Tynnslip av betong undersøkast med tanke på
homogenitet, mikroriss, luftporer, sementpasta og
hydratiseringsgrad, armeringskorrosjon og
tilslagsmaterialar. Betongpetrografi er nødvendig
for å identifisere skadelege tilslag og årsaker til
nedbryting (alkalireaksjonar, sulfatangrep o.a.).
Resultata er nyttige i samband med
levetidsundersøkingar.

Kommentar: Eksterne laboratorier analyserer
vatn/bindemiddel forhold i herda betong på
fluorescensimpregnerte tynnslip. Prepareringsteknikken og tilgang på referansemateriale er viktig
for å oppnå sikre estimat.

5. Resultat

Mineralidentifikasjon utførast ofte med
mikroskopforstørring mellom ca. 20 og 200
gongar. Det er viktig å observere:
- fargar i polarisert lys (nedre Nicol) og
dobbeltpolarisert lys (øvre Nicol er sett inn)
- spalteriss og spaltevinklar i minerala
- vinkel mellom krystallorientering og utslokking i
dobbelpolarisert lys
- mineral som er danna sekundært ved
omdanning eller forvitring
- kornstorleik og mikrostrukturar (rette eller
ujamne korngrenser, mikroriss m.m.)

R210 Laboratorieundersøkelser

Petrografiske undersøkingar er særleg nyttige i
samband med ingeniørgeologiske rapportar som
omhandlar høge vegskjeringar og tunnelar.
Metoden vil avdekke om det kan vere fare for å få
finknusing («sukkerberg» m.m.) ved sprenging eller
innslag av skadelege mineral i utsprengt masse.
Undersøking basert på representativ prøvetaking vil
vere eit nyttig supplement ved vurdering av
steinmaterialkvalitet og samstundes dokumentere
bergmasse som kan gi sur avrenning eller anna
forureining. Resultata er nyttige i samband med
stabilitetsvurderingar og massedisponering,
inklusive forhold knytt til deponering.

Det er viktig å legge fram observerte data og
vurderingar som ligg til grunn for identifikasjon og
beskrivelse av kvar prøve. Resultata frå
petrografiske undersøkingar vil alltid reflektere
den aktuelle problemstillinga.
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6. Rapportering

7. Referansar

Problemstillinga avgjer rapporteringsmåten, men
prøvingsrapporten skal normalt innehalde:

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

- prosjektnummer
- prøvenummer og dato med referanse til
prøvelokalitet
- prøvingsmetode (NS-EN 932-2 eller anna
spesifikk metode eller prosedyre)
- paterialtype
- namn på utførande laboratorium
- petrografisk beskrivelse inklusive foto
- drøfting av resultata i forhold til den aktuelle
problemstillinga
- konklusjonar

Kerr, P. F. (1977): Optical Mineralogy, McGraw-Hill.
St John, D.A., Poole, A.W. and Sims I. (1998):
Concrete Petrography – A handbook of investigative
techniques, Arnold Publishers, London.
MacKenzie, W.S. and Guilford, C. (1980): Atlas of
rock forming minerals in thin section. Longman,
London.
Tröger, W.E. (1988): Optische Bestimmung der
gesteinbildenden Minerale. Teil 1
Bestimmungstabellen. 5 neubearbeitete Auflage
von Bambauer, H.U., Taborgzky, F. and Trochim,
H.D. E. Scweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung.
Stuttgart
NS-EN 932-3 (1996): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 3: Prosedyre
og terminologi for forenklet petrografisk
beskrivelse.
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114 Glimmertelling
Mars 2015 (erstatter metode14.417, januar 2005)

1. Hensikt
Metoden skal kunne fastslå mengden av fri glimmer i
et tilslag. Undersøkelsen utføres ved at fraksjonen
0.125-0.250 mm siktes ut fra en prøve av
produktet, og undersøkes i mikroskop. Alle korn
innenfor et avgrenset område telles, og alle
glimmerkorn innenfor de samme områdene telles
særskilt.

Kommentar: Fri glimmer i sand påvirker
vannbehovet i betong og bitumenbehovet i asfalt.
Det er derfor ønskelig å vite hvor mye fri glimmer
som finnes i tilslaget.
Det stilles per i dag ikke krav til mengde fri
glimmer.

2. Definisjoner
Innholdet av fri glimmer: beregnes som prosentverdi
av totalt antall talte korn.

sandkornene skal fordele seg jevnt. Til å begynne med
må en prøve seg frem for å få passe tykkelse på
sandlaget.
4.2 Mikroskopiundersøkelse av prøven
Legg millimeterpapiret med sandkornene i
mikroskopets synsfelt. Mikroskopets forstørrelse
innstilles på ca. 40 ganger.
Velg ut en rute på 5•5 mm og tell alle kornene som
ligger innenfor dette kvadratet. Dersom kornene
ligger oppå hverandre, finn et bedre felt å telle på.
Tell hvor mange glimmerkorn det er innenfor
kvadratet på 5•5 mm. Tell både lyse og mørke
glimmerkorn. Glimmer skiller seg tydelig fra andre
korn ved at de opptrer som tynne, og som regel
lagdelte, flak. Glimmerkornene står ofte på
høykant.
Velg ut en ny rute på arket og gjenta prosedyren,
slik at det minst er 600 talte korn.

4. Fremgangsmåte

Kommentar: Størrelsen på rutene som det telles
korn i, kan tilpasses utstyret (mikroskopets
forstørrelsesgrad og synsfelt). I stedet for 5•5 mm
ruter kan det være lettere å bruke 4•4 mm eller
3•3 mm. Pass på at det blir minst ca. 100 korn pr.
rute, eller tell flere ruter for å få tilstrekkelig antall
korn.

4.1 Prøvepreparering

5. Resultater

Mål opp ca. 0.5 kg tørket sand, og sikt ut fraksjonen
0.125-0.250 mm. Den utsiktede fraksjonen legges i en
skål eller lignende.

Innholdet av fri glimmer i sand angis som antall
glimmerkorn i prosent av totalt antall talte korn.

3. Utstyr
- millimeterpapir
- maskesikt 0.125 mm og 0.250 mm
- mikroskop med 40-50 ganger forstørrelse

Kommentar: Glimmerkornene blir lett elektrostatiske
og klistrer seg til emballasjen dersom den utsiktede
fraksjonen oppbevares i plastpose. Hvis materialet
mellomlagres i plast, sørg for å fukte plasten på
utsiden før analysen utføres, slik at glimmerkornene
løsner fra plastposeveggen.

Eksempel: Hvis det tilsammen er registrert 600
korn, og det av disse er funnet 30 glimmerkorn,
blir innholdet av glimmer:
Glimmerinnhold=

Ta en teskje fra sanden og strø forsiktig utover et
millimeterark. Prikk litt på baksiden av arket for at

R210 Laboratorieundersøkelser

Resultatene føres i tabell, f.eks. som vist i tabell
114-1.
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Tabell 114-1 Eksempel på arbeidsskjema

6. Rapportering
Prøvningsrapporten skal inneholde:
-

GLIMMERTELLING

prøvningsmetode (nummer og tittel)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
glimmerinnhold i prosentverdi av talte korn
eventuelle avvik

Arbeidsskjema

7. Referanser
Kontrollrådet for betongprodukter. (Januar 2001):
Klasse P. Betongtilslag. Metoder for prøving av
betongtilslag.

Materialtype:

Prøvenummer:

………………………

………………………………

Dato:

Prøvested:

………………………

.……………………………

Signatur:…………………

NGU Rapport 84.115. Brukerveiledning for
bestemmelse av mineralogi i sandprøver.

Antall frie

Antall

glimmerkorn

andre korn

Rute 1
Rute 2
Rute 3
Rute 4
Rute 5
Rute 6
Rute 7
Rute 8
Totalt

∑glimmer =

Sum

∑ alle korn = ∑glimmer +∑andre =

Glimmerinnhold=

R210 Laboratorieundersøkelser
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115 Lyshetsmåling
Mars 2015 (erstatter metode 14.412, januar 2005)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Metoden går ut på å måle et tilslags lysrefleksjonsevne i tørr og våt tilstand. Det er fraksjonen 125250 m som undersøkes.

4.1 Prøvepreparering

Det kan stilles krav til lyshet av tilslag for
anvendelse i vegdekker.

4.2 Måling av lyshet

2. Definisjoner

Bland tørr prøve godt. Fyll deretter det tørre
materialet i prøveholderen, glatt til overflaten uten
å presse, og plasser diagonalkorset oppå prøven.
Mål lysheten av materialet på to forskjellige steder i
prøveholderen. Måleverdiene for tørt materiale er
kun orienterende, men noteres ned som Ltørr1 og
Ltørr2. I tabell 115-1 er det vist et eksempel på
arbeidsskjema som kan benyttes.

Følg bruksanvisningen for lyshetsmåleren.

Lysrefleksjon for tilslag: måles med
refleksjonsmeter. Den relative refleksjonen i forhold
til en standard angis som prosent hvithet. Som
standard benyttes en hvit emaljert plate, og den
settes som 100 % hvit.

3. Utstyr
-

Til prøven trengs ca. 500 g av fraksjonen 125-250 m.

lyshetsmåler/refleksjonsmeter
metallform
diagonalkors
sikter (0,125 og 0,250 mm)

Lyshetsmåler må være av en type som vist på figur
115-1. Måleren har optikk og filtre, samt en standard
(emaljert plate) som det måles mot.
Metallforma bør ha sider som innvendig er ca. 9 • 9
cm, og med en høyde på ca. 15 - 20 mm.
Diagonalkorset må ha ca. 12,5 cm lange ”armer” som
er tilpasset metallformen.

Ta materialet ut av prøveholderen, og tilsett vann til
det er gjennomfuktet. Ha det deretter tilbake i
prøveholderen, glatt til overflaten uten å presse, og
plasser diagonalkorset oppå prøven. Mål lysheten
av prøven på nytt på to forskjellige steder i
prøveholderen. Verdiene noteres som Lvåt1 og Lvåt2.

5. Resultater
Lyshetsverdien, L, er middelverdi av to enkeltmålinger på fuktig materiale.
L =

(Lvåt1+Lvåt2)
2

5.1 Avviksbehandling
Hvis differansen mellom delmålingene avviker mer
enn 10 % fra lyshetsverdien L (middelverdien), skal
analysen utføres på nytt med nytt materiale.
Dette kan tas fra den opprinnelig innleverte
prøven. Det er derfor viktig at den leverte prøve
er stor nok.

Figur 115-1 Utstyr for lyshetsmåling.
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Tabell 115-1 Eksempel på arbeidsskjema

6. Rapportering

MÅLING AV

Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til denne metoden (nummer og tittel)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
lyshetsverdi (L) og begge delmålingene
eventuelle avvik

Dersom det er benyttet utstyr eller fremgangsmåte
som avviker fra denne beskrivelsen, skal det angis i
rapporten.

LYSHET
Arbeidsskjema
Materialtype:

Prøvenummer:

………………………

…………………………………

Dato:

Prøvested:

………………………

.……………………………….

7. Referanser
Statens vegvesen, Veglaboratoriet, Intern rapport
nr. 827 (1978): Lyshet av steinmaterialer
Statens vegvesen, Veglaboratoriet, Intern rapport
nr. 2190 (2001): Lyshetsmåling av tilslag

Signatur:……………………
Ltørr1

Ltørr2

Lvåt1

Lvåt2

L

Hvis L avviker mer
enn 10 % fra Lvåt1 eller
Lvåt2, må analysen

L=

(Lvåt1+Lvåt2 )
2

utføres på nytt.
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116 Analyse av svelleleire
Juni 2015 (erstatter metode 14.418, januar 2005)

Hensikt
Svelleleire er for det meste danna ved djupforvitring
i berggrunnen og fører til redusert stabilitet av
bergmasse. Undersøkinga går ut på å identifisere
eigenskapane til leirførande prøver frå tunnelar og
vegskjeringar, og er viktig med tanke på riktig
dimensjonering av sikringsmengder.

Kommentar: Undersøkinga utførast på representative prøver av erfaren laboratorieteknikar i
samarbeid med geolog.
1.1 Tre analysemetodar

Kommentar: Svelling oppstår ved at leirminerala tar
opp vatn. Effekten av svelling kjem oftast ei tid
etter at bergrommet er sprengt ut og vatn har
komme til. Dette fører samtidig til at friksjonen i
leirsoner, i leirbelegg på sprekker og i leirinfisert
berg minkar (gjeld også for lite og ikkje-svellande
leirmineral).

Utstyr
3.1 Utstyr til mineralidentifikasjon ved røntgendiffraksjon (XRD)
-

Undersøkinga omfattar tre forskjellige analysemetodar som utfyller kvarandre:
- mineralidentifikasjon (XRD)
- frisvellingstest
- svelletrykksmåling
Lokale problemstillingar og forhold samt
tilgjengeleg prøvemateriale avgjer kva som er
nødvendig eller muleg omfang.

lupe
stereomikroskop (metode 112)
kniv/skalpell
spatel
agatmortar med pistill
etanol 96 %
røntgendiffraktometer

3.2 Utstyr til frisvellingstest

Kommentar: For leirinfisert berg utanom leirsoner
er det ofte vanskeleg å skaffe store nok prøver,
men det er likevel muleg å avdekke førekomst av
svellande leirmineral ved hjelp av mineralidentifikasjon, for eksempel i kjerneprøver. For
større leirsoner er det muleg å samle inn store
prøver. Frisvellingstesten er mest vanleg. I
krevjande prosjekt er det hensiktsmessig å utføre
alle tre analysemetodane.

Definisjonar
Leirmineral som er danna ved djupforvitring kan
grovt delast inn i fire kategoriar etter
svelleeigenskapar:

-

prøvesylinder 10 ml
målesylinder 50 ml
destillert vatn
tørkeskåp
siktesats med 500 µm, 125 µm, 63 µm og 20
µm-sikt

3.3 Utstyr til svelletrykksmåling
-

avslemmingssylinder
hevert
glasskål
destillert vatn
spatel
tørkeskåp
porselensmølle
ødometer

Sterkt svellande: Smektittgruppa; montmorillonitt,
saponitt, m.fl.

Mindre svellande: vermikulitt
Lite-ikkje svellande: kaolingruppa; kaolinitt, dickitt
Ikkje-svellande: illitt, kloritt

R210 Laboratorieundersøkelser
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nokre gongar for å løyse opp klumpar. Les av V2
straks. V1 avlesast etter henstand i eitt til to døgn.
Rekn ut frisvelling og fritt svellevolum (punkt 5.2).

Framgangsmåte
4.1 Mineralidentifikasjon
Mineralidentifikasjon ved XRD utførast ved eksternt
laboratorium, i samarbeid med geolog frå Statens
vegvesen. Utførast på delprøve av 20 µm fraksjon
for frisvellingstesten eller eige uttak frå feltprøver.

Kommentar: Det er viktig at alt materialet har
sedimentert før avlesing av V1.

Prøvemengder for XRD:
- innsendte feltprøver, minimum 100 g
- utsikta 20 µm fraksjon, minimum 10 g
4.1.1 Preparering av feltprøver
Undersøk med lupe eller stereomikroskop for
variasjonar. Ta ut leirrike deler. Fjerne kvarts og
andre harde mineral ved hjelp av stereomikroskop.
Plassere prøva i agatmortar under etanol, og mal
forsiktig; fjern mest muleg av gjenverande harde
partiklar. Avdamp etanolen ved romtemperatur.

Figur 116-1 Prinsipp for frisvellingstest.
4.3 Svelletrykksmåling

4.1.2 Preparering av utsikta 20 µm fraksjon

Svelletrykksmåling utførast i ødometer ved
tilsetting av vatn der volumet til testfraksjonen til ei
kvar tid blir halde konstant.

Mal forsiktig i agatmortar under etanol.
Avdamp etanolen ved romtemperatur.
4.1.3 Analyse
Plasser pulverpreparatet i holdar tilpassa
røntgenspektrometeret, i samsvar med rutinar ved
laboratoriet. Opptak av røntgenspektra for
leirmineral kjørast i intervallet 2° til 70° på 2-Theta
skalaen med 0.050° per sekund.
Røntgenspekteret undersøkast ved hjelp av
software mot Powder Diffraction Database (The
International Centre for Diffraction data).

Kommentar: Metoden er å betrakte som kvalitativ til
halv-kvantitativ, og god nok for og skilje mellom
kategoriane i punkt 2. Det er muleg å oppnå endå
sikrare identifikasjon ved glykolbehandling og
oppvarming ved hhv 400 °C og 550 °C.

Tørr 20 µm-fraksjon pakkast i ødometeret. Prøvene
forkonsoliderast til 2 MPa ved konstant pålasting til
deformasjon er overstått. Prøva blir deretter avlasta
til deformasjon igjen er overstått.
Oppnådd prøvehøgd blir halden konstant i forsøket.
Det tilsettast destillert vatn kontinuerleg under
forsøket. Svelletrykksendringar (i MPa) registrerast
over ein periode på minst 24 timar (tre målingar det
første minuttet, deretter målingar ved minkande
frekvens, ca. 15 målingar totalt).

Kommentar: Ingen prøver for svelletrykksmåling
skal forvarmast til temperaturar over 60 °C, då
dette i vesentleg grad endrar leirminerala slik at
målt svelletrykk ikkje vil korrespondere med reelt
svelletrykk i tunnelar og vegskjeringar.

4.2 Frisvellingstest
Prøver samla inn i felt bør vere minst 1-2 kg, størst
der leirsona har høgt innhald av partiklar større enn
1 mm.
Testen utførast på 10 ml utsikta tørt pulver < 20
µm etter følgjande program (sjå figur 116-1 og
punkt 5.2):
Prøva våtsiktast på 500µm, 125µm, 63µm og 20
µm-sikt. Materiale mindre enn 20 µm avdampast v/
60 °C. Etter tørking malast materialet i mortar.
Enkeltkorn skal ikkje kjenst mellom fingrane
(”daumalt”). Mål opp 10 ml tørt materiale (Vt) og
dryss dette opp i 50 ml målesylinder tilsett 45 ml
destillert vatn. Målesylinderen vendast opp ned
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5.3 Svelletrykksmåling
Måleresultata førast opp i tabell og diagram som
viser korleis svelletrykket endrar seg i testperioden.

Aktiv - svelletrykk > 0,30 MPa
Inaktiv - svelletrykk < 0,15 MPa

Figur 116-4 Måling av svelletrykk ved konstant
volum.

Figur 116-3 Måling av svelletrykk ved konstant
volum

Rapportering

Resultat

Prøvingsrapporten skal mimimum inneholde:
5.1 Mineralidentifikasjon
Alle identifiserte mineral, både leirmineral og
andre, førast opp i tabell. Ein noterer også om det
er mykje eller lite innhald av svelleleire i den
analyserte prøva.
5.2 Frisvellingstest
Resultata frå avlesinga blir brukte til å rekne ut to
parameterar, fri svelling (FS) og fritt svellevolum
(FSV). Verdiar reknast ut i prosent.
V1

FS= V

t

Kommentar: Resultat frå frisvellingstesten blir
rutinemessig rapportert i Labsys og går inn i
geologiske rapportar saman med eventuell
mineralidentifikasjon og svelletrykksmåling.

K. Rokoengen (1973): Svelleegenskaper hos
leirsoner i fjell. Dr. ing. NTH, Trondheim
I. O. Tyssekvam (1996): Svakheitssoner i tunnel
Romeriksporten. Prøvetaking og karakterisering av
sleppemateriale. Diplomoppgåve. NTNU,
Trondheim.

V1 = sedimentert volum
V2 = vannsøylens stigning i volum
Vt = volum av tilført prøvemateriale
V1-V2
V2

prøvingsmetode
namn på laboratorium
prøvenummer og lokalitet (vegprosjekt m.m.)
dato for innsamling av prøva og analysedato
resultata dokumenterast i tabellar og figurar

Referanser

∙ 100

hvor:

FSV=

-

R-C. Kocheise (1994): Svelleleire i undersjøiske
tunneler. Dr. ing. NTH, Trondheim

∙ 100

FS > 150 % svært aktivt

Norges geologiske undersøkelse: Aktsomhetskart
for tunnelplanlegging.

FS = 120-150 % middels aktivt
FS = 80-120 % lite aktivt
FS < 80 % ikkje aktivt
Resultata førast opp i tabell.
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117 Belegg på betongtilslag
Mars 2015 (erstatter deler av metode 14.453, april 2005)

1. Hensikt
Undersøkelsen går ut på å bestemme mengde
belegg på et betongtilslags overflater på materiale
større enn 2 mm. Undersøkelsen utføres på tørket
materiale før sikting og foretas kun ved visuell
vurdering.

Kommentar: Fast finstoffbelegg på betongtilslag
kan påvirke vedheften mellom tilslaget og
sementpastaen. Dette kan redusere betongens
fasthetsegenskaper i herdet tilstand. Løst
finstoffbelegg kan virke inn på betongens
vannbehov.
Det stilles ikke krav til mengde belegg per i dag.

2. Definisjoner

Prøven tørkes til konstant vekt ved (110 ± 5) C.
Består produktet av sand- eller fingrusfraksjoner,
kan den tørre prøven siktes forsiktig gjennom 4
mm-sikt (eller 2 mm-sikt dersom testen gjelder et
0/4 mm-produkt), for å fjerne understørrelser og
løst finstoff.
4.2 Observasjon av belegg
Tilslaget spres forsiktig utover et hvitt papir og
vurderes med hensyn til mengde belegg, og om
belegget er løst eller fast. Beleggklassen anslås i
henhold til tabell 117-1.
Til hjelp for vurderingen kan en håndfull korn
skylles under rennende vann. Lar belegget seg lett
skylle av, betegnes det som løst.

Belegg: er et lag av finstoff (ikke kjemisk utfelt)
som kleber til et steinkorns overflate.
Tilslagskorn sorteres etter visuell bedømmelse i en
egen beleggklasse etter hvor mye/lite belegg som
forekommer på hvert enkelt korn.

Beleggklassen for fine fraksjoner som 2/4 mm kan
undersøkes ved at materialet spres utover på et
hvitt papir og studeres i mikroskop.

Kommentar: Vurderingen gjelder hele prøven, så
dersom materialet er sammensatt av flere
beleggklasser, er det viktig å få frem det.

3. Utstyr
- hvitt papir
- maskesikt 4 mm og 2 mm
- mikroskop med 40-50 ganger forstørrelse

Tabell 117-1 Beleggklasser for betongtilslag.
Klasse

4. Fremgangsmåte

1

Hvordan belegget opptrer
Ikke belegg eller løst. Tynt silt/støvbelegg på deler av overflatene

4.1 Prøvepreparering
Hver sortering som skal brukes i betong, skal
undersøkes separat. For sorteringene 0/8 mm og
0/10 mm undersøkes belegget på materiale større
enn 4 mm. For sorteringen 0/4 mm utføres testen
på materiale større enn 2 mm.

2

Tynt silt-/støvbelegg, større

3

dekningsgrad, evt. noe fastere belegg.
Tykt og/eller fast silt-/støvbelegg som
dekker størstedelen av overflatene. Evt.
leirbelegg i en eller annen form.

Kommentar: Beskrivelse og inndeling av belegg i
klasser innebærer bruk av skjønn og er subjektivt
preget. Det kan også være egenskaper i belegget

Del ned prøven forsiktig for å begrense tap av
belegg og finstoff under håndtering av den.

R210 Laboratorieundersøkelser

Materialet kan med fordel være litt fuktig ved
neddelingen. Normal prøvemengde er 0,5-1,0 kg.
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som ikke lar seg avklare med denne undersøkelsen.

6. Rapportering
Prøvningsrapporten skal inneholde:

5. Resultater

-

Den gjennomsnittlige beleggklassen på
tilslagskornene registreres og føres i
arbeidsskjema, som vist i tabell 117-2.
Tabell 117-2 Eksempel på arbeidsskjema

BELEGG PÅ
BETONGTILSLAG
Arbeidsskjema
Materialtype:

Prøvenummer:

………………………

………………………………

Dato:

Prøvested:

…………………………

……………………………

prøvningsmetode (nummer og tittel)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
beleggklasse
eventuelle avvik

7. Referanser
Det er ingen referanser til denne metoden.

Signatur:…………………
Sortering

Fraksjon

Beleggklasse

(produkt)

undersøkt

(1, 2 eller 3)

Kommentar:

R210 Laboratorieundersøkelser
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
11 Klassifisering

118 Slaminnhold i betongtilslag
Mai 2015 (erstatter metode 14.435, november 1996)

1. Hensikt
Undersøkelsen går ut på å bestemme mengden av
oppslembare stoffer i betongtilslag.
Metoden benyttes for natursand og fingrusfraksjoner. Metoden er noe mindre egnet for
maskinsand fordi det er vanskeligere å finne et
klart skille mellom sand og slam etter
sedimentering. Slaminnholdet i maskinsand kan
bestemmes ved slemmeanalyse, jf. metode 214.
Merk at resultatene fra en slemmeanalyse ikke er
direkte sammenlignbare med resultatene fra denne
metoden. Slaminnhold er volum-% av et løst lagret
slamsjikt, mens slemmeanalyse gir mengden korn
< 30 µm i vekt-%.

eller et stykke plast og rystes godt i minst 1 min,
og til slutt vendes den opp ned 10 ganger. Deretter
hensettes blandingen i 24 timer.
Etter 24 timer avleses volumet av henholdsvis
slamsjiktet og det underliggende sandsjikt, se figur
118-1. Dersom sylinderen mangler gradering, kan
høyden av hvert sjikt måles med 1 mm nøyaktighet.
Slam er forskjellig fra sand ved at kornene ikke kan
ses med det blotte øye. Det kan lette avlesningen
dersom sylinderen gis et forsiktig "kakk". Slammet
skilles da så vidt fra sanden slik at man får et
skarpt skille mellom de to lagene.

Kommentar: Slaminnholdet i sand påvirker
vannbehovet i betong.

2. Definisjoner
Oppslembare stoffer: Partikler med kornstørrelser
mindre enn 30 µm.

3. Utstyr
-

-

sikt, ISO-standard 4,00 mm
vekt, nøyaktighet 0,1 g
målesylinder, 250 ml, med gradering (eventuelt
målebånd, linjal eller tommestokk med
inndeling i mm)
eventuelt natronlut (dersom testen kombineres
med prøving av humus iht. NS-EN 1744-1)

4. Fremgangsmåte
Prøveuttak og neddeling av prøve utføres iht.
standard. Nødvendig mengde prøve etter neddeling
og før sikting på 4 mm må tilpasses ut fra den
aktuelle sandas gradering.

Figur 118-1 Avlesing av slam- og sandvolum.

Kommentar: Slaminnholdet kan også bestemmes i
forbindelse med prøving av humus, jf. NS-EN
1744-1. Dersom en velger å ta slamtesten samtidig
med og i samme målesylinder som en tar
humustesten skal en være klar over at avlest
slammengde kan være større når det brukes
natronlut enn når det brukes vann. Hvis slamtesten
utføres for å undersøke sandens egnethet, bør en
derfor bruke vann. Hvis hensikten med prøvingen
er å holde løpende kontroll av ev. endringer i
slaminnhold kan en like gjerne bruke natronlut,
dvs. å kombinere slamtest og humustest.

Det veies opp 200 g sand, som har passert sikt
4,00 mm, i målesylinderen. Det tilsettes 125 ml
vann. Målesylinderen tettes med en gummikork

R210 Laboratorieundersøkelser
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5. Resultater

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

5.1 Beregninger
Volumet av slamsjiktet beregnes i prosent av
volumet av det underliggende sandsjikt.
Slaminnhold =

slamvolum ∙ 100
sandvolum

Slaminnholdet gis i % og avrundes til en desimal.
Dersom slamsjiktets og sandsjiktets høyde er målt i
mm, beregnes slamsjiktets høyde i prosent av
sandsjiktets høyde. Den beregnede verdi tilsvarer
slamsjiktets volumprosent.
5.2 Usikkerhet
Mengden av slam i volumprosent er relativt
variabel. I tvilstilfeller foretas nøyaktig
undersøkelse av slaminnholdet ved slemmeanalyse
av materialet.

R210 Laboratorieundersøkelser
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-

prøvningsmetode (nummer og tittel)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvorvidt det er brukt vann eller natronlut
slaminnhold i %, angitt med en desimal
eventuelle avvik fra prøvingsmetode

7. Referanser
NS-EN 1744-1(2009): Prøvingsmetoder for
kjemiske egenskaper for tilslag - Del 1: Kjemisk
analyse.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
11 Klassifisering

119 Belegg på asfalttilslag
Mars 2015 (erstatter deler av metode 14.453, april 2005)

1. Hensikt
Undersøkelsen går ut på å bestemme om det er
belegg på et asfalttilslags overflater, og om
belegget er løst eller fast festet til steinkornene.
Undersøkelsen foretas ved visuell vurdering og
børsting. Mengden av belegg tallfestes ved vasking
og sikting av materialet.

Kommentar: Fast belegg på asfalttilslag påvirker
vedheftning mellom tilslag og bindemiddel. Dette
kan gi steinslipp fra asfaltdekker og redusere
dekkenes levetid. Steinslipp er også til sjenanse for
trafikken.
Hvorvidt belegget er skadelig for asfalt, kan
avklares med andre metoder, f.eks. koketest
(metode 374) eller vannfølsomhet, indirekte
strekkstyrke (metode 375).

Benytt sikt tilsvarende nedre grense for den aktuelle
fraksjonen, og la prøven passere sikten ved
forsiktig bevegelse av den (ikke risting). Dette
gjøres for å fjerne understørrelser og løst finstoff.
Materialet som passerer sikten, kastes. Sikteresten
veies og massen noteres, M1.
4.2 Observasjon av belegg
Den visuelle vurderingen kan utføres på separat
prøve eller på oppveid masse M1, etter fjerning av
understørrelser, se punkt 4.1, siste avsnitt.
Tørt materiale børstes med en ca. 1 cm bred og
flat pensel. Resultatet av børstingen karakteriseres
og noteres i henhold til tabell 119-1.

Det stilles ikke krav til mengde belegg per i dag.

2. Definisjoner

NB! Finstoff som børstes av materialet må samles
opp og tas med i eventuell videre analyse
(mengdebestemmelse av finstoffet).
Tabell 119-1 Vurdering av belegg for asfalttilslag.

Belegg: er et lag av finstoff (ikke kjemisk utfelt)
som kleber til et steinkorns overflate.

3. Utstyr
-

for fine fraksjoner og ca. 3000 g for grove
fraksjoner.

Belegg

Beskrivelse

Fast

Belegg er vanskelig å fjerne med
hard børsting.

splittebrett
flat pensel, ca. 1 cm bred
sikt i henhold til fraksjonens nedre kornstørrelse
63 m-sikt
vaskekum og utstyr til våtsikting
kalibrert vekt med nøyaktighet ± 0,1 g
vaskeutstyr for siktene
tørkeskap regulerbart til 110  5 °C

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvepreparering
Prøven tørkes til konstant vekt ved (110 ± 5) °C.

Middels fast

Belegg kan fjernes med middels

Løst

hard børsting.
Belegg kan fjernes med lett
børsting.

4.3 Mengdebestemmelse av finstoff
Benytt sikt tilsvarende nedre grense for den aktuelle
fraksjonen samt 63 m-sikt. For å skåne 63 msikten er det lurt å sette inn et beskyttelsessikt. Tøm
prøven med masse M1 på øverste sikt og plasser
siktesatsen i en vaskekum. Prøven våtsiktes, dvs.
vaskes ved spyling. Materiale finere enn 63 m
vaskes ut.

En representativ delprøve tas ut ved hjelp av
splittebrett. Prøvestørrelsen skal være ca. 1000 g
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Sikterestene slås sammen og tørkes ved (110 ± 5)
°C til konstant vekt. Etter tørking veies materialet
og massen noteres, M2.
Tabell 119-2 viser eksempel på arbeidsskjema for
metoden.

5. Resultater
Masse av materiale mindre enn 63 m er
differansen mellom massene M1 og M2 og beregnes
i prosent av M1.
Materiale <63 μm=

Tabell 119-2 Eksempel på arbeidsskjema.

(M1-M2)
M1

∙ 100

Måten belegget opptrer på kan føres inn i
arbeidsskjema, tabell 119-2. Tabell 119-1 gir
informasjon om hvordan vurderingen av beleggets
fasthet bedømmes.

BELEGG PÅ
ASFALTTILSLAG
Arbeidsskjema

Kommentar: For penetrert pukk brukes 1 mm i
stedet for 0,063 mm for vurdering av «finstoff».

Materialtype:

Prøvenummer:

………………………

……………………………

Dato:

Prøvested:

Prøvningsrapporten skal inneholde:

…………………………

……………………………

-

Signatur:…………………
Fraksjon undersøkt
Prøvevekt (1000/3000g)
M1

6. Rapportering
prøvningsmetode (nummer og tittel)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
prøveresultat (mengde finstoff og beleggets
fasthet)
- eventuelle avvik

7. Referanser

M2

Det er ingen referanser til denne metoden.

Materiale < 0.063 mm
%-andel finstoff

(M1-M2)
M1

Beleggets opptreden
(løst/middels/fast)

Kommentar:
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
12 Densitet og vanninnhold

121 Vanninnhold (tilslag)
Mars 2015 (erstatter metode 14.426, januar 2005)

1. Hensikt
Undersøkelsen utføres for å bestemme en prøves
vanninnhold ved hjelp av vektbestemmelse før og
etter tørking til konstant vekt.

Tabell 121-1 viser eksempel på
prøvemengdebehov for materialer med ulik øvre
kornstørrelse (D).

2. Definisjoner
Vanninnhold: beregnes i masseprosent av en tørket
prøves masse.

3. Utstyr
varmeskap
vekt
varmebestandige skåler/beholdere
kniv eller spatel
eksikkator med silikagel

Varmeskapet skal være ventilert og kunne holde
jevn temperatur på (110 ± 5) °C.

Tabell 121-1 Sammenheng mellom øvre
kornstørrelse og minimum prøvemengdebehov.
Øvre kornstørrelse (D)

Minimum prøvemengde

(mm)

(kg)

<1

0,2

4

0,8

8

1,6

16

3,2

22

4,4

4.2 Utførelse av testen

For sensitive materialer bør tørketemperaturen
reduseres til (40 ± 5) °C.

En fuktig prøve plasseres i en skål med kjent masse
og veies. Vekt av skål og prøve, noteres (M1).

Kalibrert vekt skal ha en nøyaktighet på 0.1% av
prøvens vekt.

Kommentar: En prøve med 1 kg materiale krever en
vekt med 1 g nøyaktighet, mens en prøve på 200 g
krever en vekt med 0,2 g nøyaktighet. Dersom det
benyttes en vekt med nøyaktighet på 0,1 g, vil
resultatet være på den sikre siden.

Prøven plasseres i varmeskap og tørkes til konstant
masse ved temperatur (110 ± 5) °C. Når prøven er
tørr, avkjøles den til romtemperatur. Hvis
nødvendig, overføres prøven til en eksikkator for
nedkjøling. Etter avkjøling veies prøven. Massen
med tørr prøve og skål noteres (M2).
For å kontrollere om vekten er konstant, må
prøvematerialet settes i tørkeskapet ytterligere
minst en time, og så avkjøles og veies på nytt (Mi).

4. Fremgangsmåte
4.1 Oppbevaring og tilordning av prøver
En prøve må oppbevares i en tett beholder eller i en
plastpose for å holde på fuktigheten inntil testen
utføres.

R210 Laboratorieundersøkelser

Hvis D ≥ 1,0 mm skal minimum prøvemengde
være 0,2  D, i kg.
Hvis D < 1,0 mm, skal prøvemengden være
minimum 200 g.

Bestemmelse av vanninnhold er aktuelt for alle
naturlig forekommende jordarter, for steinmaterialer og for kunstig fremstilte materialer.

-

Prøvemengden som skal testes er avhengig av øvre
kornstørrelse (D) på materialet.
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Hvis differansen mellom M2 og Mi er større enn
0.1%, må prøven tørkes til den oppnår konstant
vekt.

Kommentar: Prøven skal ikke tørke før den veies
første gang, og heller ikke få ta opp fuktighet etter
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tørking. Siden tørre prøver kan absorbere fuktighet
fra våte prøver, bør tørre prøver fjernes fra
tørkeskap før våte prøver settes inn.

6. Rapportering

Tørketiden avhenger av finstoffinnhold og prøvens
størrelse. Det er vanlig med ca. 1 døgns tørketid
ved (110 ± 5) C.

-

Under tørkingen kan det være nødvendig å røre i
finkornige materialer med jevne mellomrom for å
unngå sammenkitting. Det kan være lurt å la
røreredskapet bli i beholderen til materialet er
ferdig tørket for å unngå massetap.

5. Resultater

referanse til standard (NS-EN 1097-5)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
beregnet vanninnhold (w) angitt i prosent
eventuelle avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er

Vanninnholdet av materialet beregnes av følgende
formel i masseprosent av den tørkede prøvens
masse:
w=

Prøvingsrapporten skal inneholde:

(M1-M2)
∙ 100
(M2-M3)

gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-5 (2008): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 5:
Bestemmelse av vanninnhold ved tørking i ventilert
tørkeskap.

hvor:
w = vanninnhold i prosent (%)
M1 = fuktig prøves masse i gram + tara
M2 = tørr prøves masse i gram + tara
M3 = vekt av skål (tara) i gram
Analyseverdi oppgis med en desimal.
Tabell 121-2 Regneeksempel for vanninnhold.
Vanninnhold – steg
for steg

Betegnelse/formel

Tall

Masse skål/tara

M3

653,3 g

Masse skål/tara +
våt prøve

M1

3574,4 g

Masse skål/tara +
tørr prøve (1)

M2

3389,7 g

Masse skål/tara +
tørr prøve (i)

Mi

3388,6 g

Differanse mellom
tørre prøver

M2-Mi

Forhold mellom tørre ((M2-Mi)/(M2-M3))x100
prøver (1 og i)

1,1 g
0,04 %

Vanninnhold i gram

M1-Mi

185,8 g

Masse tørr prøve

Mi-M3

2735,3 g

Vanninnhold

((M1-Mi)/(Mi-M3))x100

6,8 %

Kommentar: Erfaringsmessig er prøver tørre etter
24 timer i varmeskap. Derfor erstattes Mi med M2 i
de fleste tilfeller.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
12 Densitet og vanninnhold

122 Densitet for tilslag 0,063-4,0 mm (pyknometer)
Mai 2015 (erstatter metode 14.421, januar 2005)

1. Hensikt
Dette er en metode for bestemmelse av densitet
(ρa, rd eller ssd) for materiale med kornstørrelse
mellom 0,063-4,0 mm (mørtel).

2. Definisjoner
Tilsynelatende densitet (a): er den masse et
bestemt volum av et ovnstørket materiale har i luft
ved en bestemt temperatur i forhold til massen i
vann, inkludert indre lukkede porer, men eksklusive
volum av porer i de enkelte materialkorn.
bestemt volum av et ovnstørket materiale har ved
veiing i luft, i forhold til det samlede volum av
prøven, inkludert volumet av porer i det enkelte
materialkorn som kan fylles med vann, opptar ved
neddykking i vann.

Densitet av vannmettet overflatetørt materiale (ssd)
er massen av materialet ved veiing i luft, i forhold
til det samlede volum som prøven, inkludert
volumet av vannfylte porer i det enkelte
materialkorn, opptar ved neddykking i vann.

3. Utstyr
pyknometre
vekt
egnet røreredskap
termometer
vannbad
sikter
tørkeskap
tørkeskåler

Pyknometrene kan enten bestå av stål eller glass.
De må kunne holdes tett med en glassplate eller
glasspropp.
Vekt må være kalibrert å ha en nøyaktighet på 0,1%
i forhold til innveid prøvemengde.

R210 Laboratorieundersøkelser

Vannbad med konstant temperatur (22 ± 3) °C.
Vannbadet skal ha en rist for sylinderne ca. 5 cm
over bunnen, så vannet kan sirkulere fritt under
dem.
Varmeskapet skal være ventilert og kunne holde
jevn temperatur på (110 ± 5) °C.

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvemengdebehov

Densitet i tørr tilstand (rd): er den masse et

-

Termometer skal være kontrollert å ha en
nøyaktighet på 0,1 °C.
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For materiale med kornstørrelser fra 0,063 – 4,0
mm, må prøvemengden være minst 300 gram.
4.2 Volum av pyknometer (kalibrering)
Det er hensiktsmessig å bestemme vekt og volum
av pyknometrene på forhånd. Pyknometrene skal
kontrolleres hvert femte år i henhold til NS-EN
932-5 Vanlig utstyr og kalibrering.
Pyknometeret og propp/plate vaskes, tørkes og
veies samlet. Massen noteres (M0). Pyknometeret
fylles med destillert vann og plasseres i vannbad
som har temperatur (22 ± 3) °C. Nivået i vannbadet
må være ca. 1 cm under kanten av pyknometeret.
Etter en time skyves glassplaten over åpningen,
eller propp settes i. Er det for lite vann i
pyknometeret, etterfyll med destillert vann med
temperatur (22 ± 3) °C. Noter vannbadets
temperatur.

Kommentar: Vannets densitet (ρw) varierer med
vanntemperaturen, og må tas hensyn til ved
utregning av materialets densitet. Tabell 122-1 gir
en oversikt over verdiene for de ulike
temperaturene.
Pyknometeret tas ut av vannbadet, tørkes
omhyggelig av på utsiden og veies med
glassplaten/proppa på plass (M3). Volumet (V)
bestemmes som differansen mellom vekt av
pyknometer fylt med vann og vekt av tom sylinder,
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korrigert opp mot vannets densitet ved aktuell
temperatur.

V

=

Det etterfylles med destillert vann til det står over
kanten på pyknometeret, og deretter skyves
glassplaten over åpningen, eller proppen settes i.

(M3-M0)
ρw

hvor:
M0 = vekt av pyknometer (g)
M3 = vekt pyknometer fylt med vann (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved den temperaturen
testen utføres (g/cm3)
Verdi oppgis i milliliter (ml)

(1 ml = 1 cm 3)

Tabell 122-1 Sammenheng mellom temperatur og
densitet for vann.
Temperatur

Densitet vann

(°C)

(Mg/m3)

19

0,9984

20

0,9982

21

0,9980

22

0,9978

23

0,9975

24

0,9973

25

0,9970

Deretter tørkes pyknometeret på utsiden, og
vekten, M2 noteres. Likeså noteres vannbadets
temperatur.
Hell av det meste av vannet som dekker prøven, og
tøm pyknometerets innhold på et brett eller ei vid
skål som tåler litt varme.
Fyll så det tomme pyknometeret med vann igjen, og
tørk det på utsiden og vei det. Vekt noteres som
M3. Noter vanntemperaturen.
Forskjellen i vanntemperatur mellom veiingene av
M2 og M3 må ikke overskride 2 °C.
Spre så det fuktige testmaterialet utover brettet
eller skåla til et jevnt lag. La det lufttørke, eller ved
hjelp av svak varme, til det blir overflatetørt, og til
at vannet har fordampet. Rør i materialet med jevne
mellomrom. Når overflatetørr tilstand er oppnådd,
veies materialet, M1.

4.3 Utførelse av testen
Vekt av pyknometer inklusive lokk/propp noteres
som M0. Vekt og volum av pyknometer forutsettes
kjent, se punkt 4.2.
Prøvematerialet vaskes rent for belegg med en 4
mm og en 0,063 mm-sikt. Materiale med korn
større enn 4 mm kastes.
Det preparerte materialet (vått) tømmes over i et
pyknometer. Deretter fylles pyknometeret med
vann som har temperatur (22 ± 3) °C til det står
over prøven. For å fjerne luftblærene på materialet
røres det forsiktig med et egnet røreredskap.
Pyknometeret kan også holdes også litt på skrå og
vendes forsiktig.
Pyknometeret plasseres deretter i vannbad som
holder en temperatur på (22 ± 3) °C. Der skal det
stå i et døgn (24 ± 0.5) timer. Mot slutten av
perioden tas pyknometeret ut av vannbadet, og
eventuell gjenværende luft forsøkes fjernet ved å
bevege pyknometeret forsiktig fram og tilbake i en
rullende bevegelse.

Kommentar: For å være sikker på at luft fjernes helt
fra prøven, kan vakuum benyttes før pyknometrene
settes i vannbad, men det er ikke et krav.
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Påse at det ikke er luftbobler i pyknometeret.
Dersom det oppdages luftbobler, fylles det på med
mer vann, og prosessen gjentas.
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Kommentar: Det er ikke nødvendig å finne verdien
av overflatetørr masse, M1 hvis tilsynelatende
densitet, ρa skal beregnes. Prøven kan da
ovnstørkes direkte. For beregning av ovnstørket
densitet, ρrd og overflatetørket densitet, ρssd, må
prosessen beskrevet ovenfor utføres.
Tørk så prøven ytterligere i tørkeskap ved (110 ± 5)
°C til det oppnås konstant masse. La prøven
avkjøles til romtemperatur. Vei materialet, M4.

5. Resultater
Utregning av ulike densiteter a, rd og ssd utføres
etter følgende formler:

ρa

= ρw ∙ (

M4
)
M4-(M2-M3)

ρrd

= ρw ∙ (

M4
)
M1-(M2-M3)

ρssd

= ρw ∙ (

M1
)
M1-(M2-M3)

hvor:
ρa = tilsynelatende densitet (g/cm3)
ρrd = ovnstørket densitet (g/cm3)
ρssd = overflatetørket densitet (g/cm3)
M1 = vekt av overflatetørket prøve (g)
M2 = vekt av våt prøve + vann + pyknometer (g)
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M3 = vekt av vann + pyknometer (g)
M4 = vekt av ovnstørket prøve (g)
ρw = densitet for vann ved den temperaturen
testen utføres (g/cm3)

Kommentar: Når en prøve består av materiale både
finere og grovere enn 4,0 mm, deles den på 4,0
mm-sikten, og densiteten bestemmes i henhold til
metode 122 og 123. Den gjennomsnittlige densitet
for prøven beregnes ut fra masseandelene av
materiale finere og grovere enn 4,0 mm.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-6 (2013): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag Del 6:
Bestemmelse av korndensitet og vannabsorpsjon.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5: Vanlig utstyr
og kalibrering

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 1097-6)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
prøvenummer og dato for analysen
beregnet densitet (ρa, ρrd, ρssd) angitt med to
desimaler
- eventuelle avvik
- navn på laboratorium
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
12 Densitet og vanninnhold

123 Densitet for tilslag 4,0 - 31,5 mm (pyknometer)
Mars 2015 (erstatter metode 14.422, januar 2005)

1. Hensikt
Dette er en metode for bestemmelse av densitet
(ρp) for materiale som er tørket på forhånd (etter
engelsk «pre-dried») med kornstørrelse mellom
4,0-31,5 mm.
Densitet (ρp) bestemt ved denne metoden benyttes
blant annet for materialer som skal undersøkes
med hensyn til kulemølle (metode 143).

Kommentar: Når en prøve består av materiale både
finere og grovere enn 4,0 mm, deles den på 4,0
mm-sikten, og densiteten bestemmes i henhold til
metode 122 og 123. Den gjennomsnittlige densitet
for prøven beregnes ut fra masseandelene av
materiale finere og grovere enn 4,0 mm.

2. Definisjoner
Densitet (p): er den masse et bestemt volum av et
materiale har i luft ved en bestemt temperatur i
forhold til massen i vann med samme temperatur.

Kommentar: Densitet som er definert og bestemt i
henhold til denne beskrivelsen kalles også relativ
densitet, spesifikk densitet eller korndensitet
(engelsk: particle density).

3. Utstyr
-

pyknometre med glassplater
vekt
egnet røreredskap
termometer
vannbad
sikter
tørkeskap
tørkeskåler

Pyknometrene kan enten bestå av stål eller glass
(f.eks. planslipt Norgesglass). De må kunne holdes
tett med en glassplate. Pyknometrene må ha stort
nok volum til at de rommer prøvematerialet i sin
helhet.
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Vekt må være kalibrert å ha en nøyaktighet på 0,1%
i forhold til innveid prøvemengde.

Kommentar: En prøve med 1 kg materiale krever en
vekt med 1 g nøyaktighet, mens en prøve på 200 g
krever en vekt med 0,2 g nøyaktighet. Dersom det
benyttes en vekt med nøyaktighet på 0,1 g, vil
resultatet være på den sikre siden.
Termometer skal være kontrollert å ha en
nøyaktighet på 0,1 °C.
Vannbad med konstant temperatur (22 ± 3) °C.
Vannbadet skal ha en rist for sylinderne ca. 5 cm
over bunnen, så vannet kan sirkulere fritt under
dem.
Varmeskapet skal være ventilert og kunne holde
jevn temperatur på (110 ± 5) °C.

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvemengdebehov
Øvre kornstørrelse (D) på materialet er avgjørende
for hvor stor prøvemengde som behøves for å
utføre densitetsbestemmelsen, tabell 123-1.
Tabell 123-1 Sammenheng mellom øvre
kornstørrelse og minimum prøvemengdebehov
Øvre kornstørrelse (D)

Minimum prøvemengde

(mm)

(kg)

4

0,5

8

1,0

11.2

1,5

16

2,0

22.4

3,0

31.5

5,0
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4.2 Volum av pyknometer

4.3 Utførelse av testen

Det er hensiktsmessig å bestemme vekt og volum
av pyknometrene på forhånd. Pyknometrene skal
kontrolleres hvert femte år i henhold til NS-EN
932-5 Vanlig utstyr og kalibrering.

Vekt av pyknometer inklusive lokk noteres (M0).
Volum av pyknometer forutsettes kjent, se punkt
4.2.

Pyknometeret og glassplaten vaskes, tørkes og
veies samlet. Massen noteres (M0). Pyknometeret
fylles med destillert vann og plasseres i vannbad
som har temperatur (22 ± 3) °C. Nivået i vannbadet
må være ca. 1 cm under kanten av pyknometeret.
Etter en time skyves glassplaten over åpningen. Er
det for lite vann i pyknometeret, etterfyll med
destillert vann med temperatur (22 ± 3) °C. Notér
vannbadets temperatur.

Kommentar: Vannets densitet (ρw) varierer med
vanntemperaturen, og må tas hensyn til ved
utregning av materialets densitet. Tabell 123-2 gir
en oversikt over verdiene for de ulike
temperaturene.
Tabell 123-2 Sammenheng mellom temperatur og
densitet for vann.
Temperatur

Densitet vann

(°C)

(Mg/m3)

19

0,9984

20

0,9982

21

0,9980

22

0,9978

23

0,9975

24

0,9973

25

0,9970

hvor:

=

Deretter fylles hvert pyknometer med vann til det
står over prøven. For å fjerne luftblærene på
materialet røres det forsiktig med et egnet
røreredskap.
Pyknometeret plasseres i vannbad. Det etterfylles
med destillert vann til det står over kanten på
pyknometeret, og deretter skyves glassplaten over
åpningen. Påse at det ikke er luftbobler i
pyknometeret. Dersom det oppdages luftbobler,
fylles det på med mer vann, og glassplaten skyves
over åpningen igjen. To paralleller skal stå minst en
time i vannbad. Vannbadets temperatur noteres.

Kommentar: For å være sikker på at luft fjernes helt
fra prøven, kan vakuum benyttes før pyknometrene
settes i vannbad, men det er ikke et krav.

5. Resultater
Utregning av densitet (p) utføres etter denne
formelen for de to parallellene:

ρp

= (

(M2-M0)
)
(M3-M2)
Vρw

hvor:

(M1-M0)
ρw

M0 = vekt av pyknometer (g)
M1 = vekt pyknometer fylt med vann (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved den temperaturen
testen utføres (Mg/m3)
Verdi oppgis i milliliter (ml) 1 ml = 1 cm3

R210 Laboratorieundersøkelser

Vekt av tørt materiale og pyknometer noteres (M2).

Etter ca. en time tørkes glassplate og pyknometer,
og alt veies. Vekt noteres (M3).

Pyknometeret tas ut av vannbadet, tørkes
omhyggelig av på utsiden og veies med glassplaten
på plass (M1). Volumet (V) bestemmes som
differansen mellom vekt av pyknometer fylt med
vann og vekt av tom sylinder, korrigert opp mot
vannets densitet ved aktuell temperatur.
V

Materiale større enn 31,5 mm og mindre enn 4
mm fjernes. Prøvematerialet vaskes rent for
belegg og tørkes i varmeskap til konstant masse
ved temperatur (110 ± 5) °C. Når prøven er tørr,
avkjøles den til romtemperatur. Deretter fordeles
prøvematerialet i to pyknometre (det skal utføres to
paralleller).
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M0 = vekt av pyknometer (g)
M2 = vekt av tørr prøve + pyknometer (g)
M3 = vekt av vann + prøve + pyknometer (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved den temperaturen
testen utføres (Mg/m3)
Hver parallell beregnes med tre desimalers
nøyaktighet, mens den midlede verdien oppgis med
to.
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6. Rapportering

7. Referanser

Prøvingsrapporten skal inneholde:

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

-

referanse til standard (NS-EN 1097-6)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
beregnet densitet (ρp) angitt med to desimaler
eventuelle avvik
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NS-EN 1097-6 (2013): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 6:
Bestemmelse av korndensitet og vannabsorpsjon.
Annex A.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5: Vanlig utstyr
og kalibrering

Mars 2015

124

R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
12 Densitet og vanninnhold

124 Densitet for tilslag 31,5 - 63,0 mm (m/trådkurv)
Mars 2015 (ny)

1. Hensikt
Dette er en metode for bestemmelse av densitet
(ρp) for materiale med kornstørrelse mellom 31,563,0 mm.

Kommentar: Trådkurvmetoden kan benyttes som et
alternativ til pyknometermetoden for tilslag mellom
4,0 – 31,5 mm. Dersom det oppstår tvist/ uenighet,
er det pyknometermetoden som skal benyttes som
referansemetode.

2. Definisjoner
Densitet (p): er den masse et bestemt volum av et
materiale har i luft ved en bestemt temperatur i
forhold til massen i vann med samme temperatur.

3. Utstyr
-

vekt
termometer
trådkurv tilknyttet vekt
vannbeholder/-tank
sikter
tørkeskap
tørkeskåler

Figur 124-1 Utrustning for trådkurvmetoden.

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvemengdebehov

Trådkurv i rustfritt stål som er tilknyttet vekt og
heiseanordning, se figur 124-1.
Vekt må være kalibrert å ha en nøyaktighet på 0.1%
i forhold til innveid prøvemengde.
Termometer skal være kontrollert å ha en
nøyaktighet på 0,1 °C.
Vannbeholder med konstant temperatur
(22 ± 3) °C.
Varmeskapet som er ventilert og holder jevn
temperatur på (110 ± 5) °C.
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Øvre kornstørrelse (D) på materialet er avgjørende
for hvor stor prøvemengde som behøves for å
utføre densitetsbestemmelsen, tabell 124-1.
Tabell 124-1 Sammenheng mellom øvre
kornstørrelse og minimum prøvemengdebehov.
Øvre kornstørrelse (D)

Minimum prøvemengde

(mm)

(kg)

31,5

5

45

7

63

15
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4.2 Utførelse av testen
Sikt fra materiale mindre enn 31,5 mm og større
enn 63 mm. Vask deretter prøven, og tørk den til
konstant masse i ovn med (110 ±5) °C. Avkjøl og
vei materialet (M1).

Tabell 124-2 Sammenheng mellom temperatur og
densitet for vann.

Plasser prøven i trådkurva og senk den i vannbadet
med temperatur (22 ± 3) °C. Påse at det er 5 cm
med vann over kurva. Fjern luft fra prøven ved å
løfte kurva ca. 2,5 cm over bunnen av karet, og
slipp den ned. Gjenta 25 ganger med ett sekunds
intervall.
Prøven må ikke være neddykket lenger enn 10
minutter. Rist kurva med prøvematerialet i, og vei
det i vannet (M2). Noter vanntemperaturen.
Ta opp kurva og tøm så ut steinmaterialet. Plasser
kurva i vannbadet igjen. Rist den 25 ganger i
vannet, og vei den mens den er i vannet (M3).
Det er svært viktig at det veies ved samme nivå/
høyde. Sett gjerne et merke på apparaturen. Ved
avlesning på ulike høyder, vil resultatet bli feil.

Densitet vann (ρw)

(°C)

(Mg/m3)

19

0,9984

20

0,9982

21

0,9980

22

0,9978

23

0,9975

24

0,9973

25

0,9970

Kommentar: Vannets densitet (ρw) varierer med
vanntemperaturen, og må tas hensyn til ved
utregning av materialets densitet. Tabell 124-2 gir
en oversikt over verdiene for de ulike
temperaturene.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

5. Resultater

-

Utregning av densitet (p) utføres etter følgende
formel, og oppgis med to desimaler:
ρp = ρw ∙ (

Temperatur

M1
)
M1-(M2-M3)

hvor:
M1 = vekt av ovnstørket prøve (g)
M2 = vekt av neddykket prøve og trådkurv (g)
M3 = vekt av trådkurva neddykket i vann (g)
ρw = vanntetthet ved ulik temperatur (Mg/m3)

referanse til standard (NS-EN 1097-6)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
beregnet densitet (ρp) angitt med to desimaler
eventuelle avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-6 (2013): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 6:
Bestemmelse av korndensitet og vannabsorpsjon.
Annex A.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
12 Densitet og vanninnhold

125 Densitet for filler (< 0,063 mm)
Mars 2015 (erstatter metode 14.427, januar 2005)

1. Hensikt
Dette er en metode for bestemmelse av densitet (ρf)
for materiale med kornstørrelse mindre enn 0,063
mm (filler).

Vakuumpumpe som har et trykk på mindre enn 3
kPa.

4. Fremgangsmåte

2. Definisjoner
Densitet (f): er den masse et bestemt volum av et
materiale har i luft ved en bestemt temperatur i
forhold til massen i vann med samme temperatur.
For filler bestemmes volumet som netto volum,
dvs. fortrengt volum ved neddykking av materialet i
vann eller annen egnet væske.

4.1 Prøvemengdebehov
Minimum 50 gram filler må utgjøre
prøvematerialet. Denne tørkes i varmeskap ved
(110 ± 5) °C til konstant masse i porselensskål.
Deretter avkjøles det i eksikkator til
romtemperatur (i minst 90 minutter).
Sjekk med en spatel om materialet er fritt for
klumper. Hvis materialet har klumpet seg, sørg for
å pulverisere det forsiktig.

3. Utstyr
-

Varmeskapet skal være ventilert og kunne holde
jevn temperatur på (110 ± 5) °C.

pyknometre
vekt
termometer
vannbad
vakuumpumpe
eksikkator med tørremiddel
vakuumeksikkator
destillert vann
aceton (for kalibrering)
sikt med åpning 0,125 mm
tørkeskap
porselensskål
spatel

Deretter tørrsiktes materialet på en 0,125 mmsikt. Behold alt som passerer siktet, materiale
større enn 0,125 mm kastes.
4.2 Volum av pyknometer
Det er hensiktsmessig å bestemme vekt og volum
av pyknometrene på forhånd. Pyknometrene skal
kontrolleres hvert femte år i henhold til NS-EN
932-5 Vanlig utstyr og kalibrering.

Pyknometrene skal bestå av glass og kunne romme
50 ml (eventuelt 100 ml)
Vekt må være kalibrert å ha en nøyaktighet på
0,001 g til analysen og 0.0001 g for kalibrering og
kontroll av pyknometrene.

Kommentar: Der hvor kalibrering av pyknometre må
utføres avvikende fra standard (vekt med tre
desimalers nøyaktighet), angis dette.

Tørt og rent pyknometer veies med glasspropp,
(M0). Deretter fylles pyknometeret med destillert
vann og plasseres i vannbad i minst 60 minutter
ved (25 ± 0,1) °C, men uten propp. Etter en times
tid settes glassproppen på slik at stigerøret fylles
helt. Pyknometeret tørkes godt og veies så raskt
som mulig, (M3).
Volumet (V) bestemmes som differansen mellom
vekt av pyknometer fylt med vann og vekt av tomt
pyknometer.
V

Termometer skal være kontrollert å ha en
nøyaktighet på 0,1 °C.

=

(M3-M0)
ρw

Vannbad med konstant temperatur (25 ± 0,1) °C.
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Det skal foretas tre separate bestemmelser av
densiteten, og resultatene noteres. Hvis
resultatene avviker mer enn 0,02, skal de
forkastes og tre nye bestemmelser foretas.

hvor:
M0 = vekt av pyknometer (g)
M3 = vekt pyknometer fylt med vann (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved 25 °C, som er
0,997 Mg/m3

5. Resultater
Utregning av densitet for filler (f) utføres etter denne
formelen for de tre parallellene:

Verdi oppgis i milliliter (ml) (1 ml = 1 cm3)
4.3 Densitet av væske
Hvis fillermaterialet ikke reagerer med vann, kan
destillert vann brukes ved densitetsbestemmelsen. I
motsatt fall brukes toluen. Dersom toluen eller
annen alternativ væske benyttes, må densiteten for
denne væsken bestemmes ved at pyknometeret
fylles med væske, glassproppen settes i og det hele
tempereres i 1 time ved (25 ± 0,1) °C før veiing.
Vekten noteres som M4, og densiteten til væsken
(ρvæske) finnes som angitt under.

ρvæske

= (

(M1-M0)
)
(M2-M1)
Vρl

hvor:
M0 = vekt av pyknometer (g)
M1 = vekt av tørr prøve + pyknometer (g)
M2 = vekt av vann + prøve + pyknometer (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρl = densitet for vann ved 25 °C (0,997 Mg/m3)
Hver parallell beregnes med tre desimalers
nøyaktighet, mens den midlede verdien oppgis med
to.

(M4-M0)
=
V

hvor:

6. Rapportering

M0 = vekt av pyknometer (g)
M4 = vekt pyknometer fylt med væske (g)
V = pyknometerets volum (ml)

Prøvingsrapporten skal inneholde:

4.4 Utførelse av testen
(10 ± 1) gram filler fordeles på tre pyknometre
med kjent volum (V1, V2 og V3) og vekt (M0-1, M0-2
og M0-3). Hver parallell veies og vekt med tre
desimalers nøyaktighet noteres ned (M1-1, M1-2 og
M1-3).
Vann (eventuelt toluen eller annen væske) tilsettes
til pyknometeret er halvfullt. For å fjerne
innesluttet luft dunkes pyknometeret lett mot
benken noen ganger. Deretter plasseres
pyknometeret i vakuumeksikkator, og trykket
reduseres gradvis ned til ca. 30 millibar (25 mm
Hg) i minst 5 minutter. For fjerning av innesluttet
luft gjentas trykkreduksjonen til det ikke kommer
flere luftbobler, minimum i 30 minutter.
Pyknometeret tas ut av eksikkatoren og fylles helt
med vann (eventuelt toluen eller annen væske)
hvoretter det plasseres i vannbad ved (25 ± 0.1) °C
i minst 60 minutter uten propp. Deretter settes
glassproppen på slik at væsken fyller stigerøret.
Pyknometeret tørkes godt og veies så raskt som
mulig med væske og filler (M2-1, M2-2 og M2-3).
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-

referanse til standard (NS-EN 1097-7)
prøveidentifikasjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
beregnet densitet (ρf) som middelverdi av tre
paralleller. Angis med to desimaler.
- om det er benyttet destillert vann eller alternativ
væske ved prøvingen
- eventuelle avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-7 (2008): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 7:
Bestemmelse av korndensitet for filler.
Pyknometermetoden.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag Del 5: Vanlig utstyr
og kalibrering.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
12 Densitet og vanninnhold

126 Løst lagret densitet og hulrominnhold
Mai 2015 (erstatter metode 14.4281, januar 2006)

1. Hensikt

3. Fremgangsmåte

Dette er en metode for å bestemme densiteten av
løst lagret tilslag og beregning av hulrom i tilslaget.
Metoden kan anvendes for naturlig og kunstig
tilslag med maksimal størrelse 63 mm. Når tørket
tilslag fylles løst i en beholder med kjent volum,
kan densiteten beregnes ut fra massen av volumet.
Prosent hulrom beregnes fra masse/volum av løst
ifylt materiale og partikkeldensitet av det samme
materialet.

2. Utstyr
-

Tre delprøver skal fremstilles i henhold til NS-EN
932-2, metode 101. De skal tørkes ved (110 ± 5)
°C til konstant masse. Hver delprøve skal utgjøre
120 % til 150 % av den masse som behøves for å
fylle beholderen.
For lette tilslag kan det tillates at prøvene
kondisjoneres ved (23 ± 5) °C og har (50 ± 10) %
relativ fuktighet etter tørking ved (110 ± 5) °C.
Tabell 126-1 Sammenheng mellom øvre
kornstørrelse og nødvendig kapasitet på prøvekar.

vanntett sylindrisk beholder
vekt
skuffer av egnet størrelse
avstryker av stål
termometer
tørkeskap
glassplate
sikter

Vekt må være kalibrert å ha en nøyaktighet på 0.1%
i forhold til innveid prøvemengde.

Øvre kornstørrelse (D)

Kapasitet på prøvekar

(mm)

(liter)

4

1

16

5

31,5

10

63

20

3.2 Utførelse av testen

Termometer skal være kontrollert å ha en
nøyaktighet på 0,1 °C.
Varmeskapet som er ventilert og holder jevn
temperatur på (110 ± 5) °C.
Vanntett beholder må bestå av korrosjonsfritt
metall. Forholdet mellom indre diameter og dybde
skal være mellom 0,5 og 0,8. Hvor stor beholder
som trengs, avhenger av øvre kornstørrelse til
prøvematerialet, se tabell 126-1.
Avstryker av stål må være stiv nok til ikke å bøyes
ved bruk. Den skal minimum være 50 mm lenger
enn beholderens ytre diameter.
Glassplate (til kontroll) må være stor nok til å dekke
beholderen.
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Vei den tomme, rene og tørre beholderen (M 1).
Sett den på en vannrett flate og fyll delprøven i den
med en skuffe til det renner over. Mens beholderen
fylles, minimer segregering av materialet ved å la
skuffen hvile på kanten av beholderen. Skuffen skal
aldri være mer enn 50 mm over beholderens øvre
kant. Fjern forsiktig det av prøven som er over
kanten på beholderen, og unngå segregering. Jevn
ut prøvens overflate med avstrykeren, og vær
forsiktig så prøven ikke komprimeres. Er dette ikke
mulig, kan overflaten jevnes for hånd. Det må
utføres slik at volumet av tilslaget tilsvarer volumet
av beholderen så godt som mulig. Vei den fulle
beholderen, noter massen (M2) og avrund til
nærmeste 0,1 %.
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4. Resultater

5. Rapportering

Densiteten (loose bulk density) ρb beregnes for hver
delprøve etter følgende ligning:

Prøvingsrapporten skal inneholde:

ρb = (

M2 − M1
)
V

hvor:
M1 = vekt av beholder i kg
M2 = vekt av prøve og beholder i kg
V = beholderens indre volum i liter
Middelverdien av de 3 bestemmelsene beregnes og
oppgis med to desimaler for normalt tilslag og med
tre desimaler for lett tilslag.
Prosent hulrom, v, er den volumetriske proporsjon
av hulrom i beholderen og beregnes etter følgende
ligning:
v = (

ρ p − ρb
) ∙ 100
ρp

-

referanse til standard (NS-EN 1097-3)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
beregnet densitet (ρb) middelverdi av tre
bestemmelser og enkeltresultat. Verdi angis
med to desimaler
- hulrominnhold i prosent (v)
- eventuelle avvik

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-3 (1998): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 3:
Bestemmelse av løst lagret densitet og
hulrominnhold.

hvor:
ρp = partikkeldensitet av ovnstørket materiale
ρb = løs densitet av prøve

Kommentar: Det er viktig at måling av løs densitet
b og partikkeldensiteten p foretas på samme
prøvemateriale.
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127 Hulrom i tørr komprimert filler
Mai 2015 (erstatter metode 14.4282, januar 2005)

1. Hensikt
Med hulrominnhold i tørt komprimert fillermateriale
menes det hulrom som er innesluttet i materialet
ved et bestemt komprimeringsarbeid. Hulrommet
uttrykkes i prosent av materialets volum i
komprimert tilstand.
Metoden benyttes for å bestemme hulrominnhold i
alle typer fillermaterialer med kornstørrelse mindre
enn 63 μm komprimert i spesielt utstyr.

2. Utstyr
-

komprimeringsapparat (Rigdenapparat)
vekt og veieskip
prøvesplitter
varmeskap
eksikkator
filtrerpapir
porselensskål
pinsett
børste

Tørrsikt filleren på en 0,125 mm-sikt, og ta vare på
gjennomgangen.
Bestem fillerdensiteten etter NS-EN 1097-7,
metode 125. Bruk 3 paralleller for å beregne
hulrom. Sett filtrerpapir og den indre sylinder oppi
den ytre sylinder, og innstill mikrometeret på null.
Vei den ytre sylinderen med filtrerpapir, men uten
den indre sylinder – med en nøyaktighet på 0,01
gram og noter massen (M0). Fjern filtrerpapiret.
3.2 Utførelse av testen

Vekt må være kalibrert å ha en nøyaktighet på 0,1%
i forhold til innveid prøvemengde.
Varmeskapet må være ventilert og holde jevn
temperatur på (110 ± 5) °C.
Komprimeringsapparat må være kontrollert å være i
henhold til NS-EN 1097-4. Apparatet kalles også
for Rigdenapparat.

3. Fremgangsmåte
3.1 Prøvepreparering
Del ned prøven etter NS-EN 932-2, metode 101.
Prøvens masse før tørking skal være minst 150
gram. Tørk den så ved (110 ± 5) °C til konstant
masse, og avkjøl den i eksikkator i minst 90
minutter.

R210 Laboratorieundersøkelser

Hvis det er klumper i prøven, skal den knuses
forsiktig med en spatel. Bland prøven godt etterpå.
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Vei opp ca. 10 gram av det tørkede materiale for
hver bestemmelse, og plasser det i komprimeringssylinderen ved at det fordeles jevnt i bunnen ved å
dunke sylinderen forsiktig mot benken. Et
filtrerpapir med diameter litt mindre enn sylinderen
plasseres oppå materialet. Stempelet settes i
sylinderen ved at det forsiktig får gli ned på
filtrerpapiret mens fingeren dekker hullet i
stempelet. Derpå påføres det et trykk med fingeren
for å gi materialet en lett komprimering.
Stempelet tas deretter opp igjen uten å forstyrre
prøven, og overskytende materiale fjernes fra
stempelet og innsiden av sylinderen. Stempelet
settes på plass igjen, og sylinderen plasseres
forsiktig i riktig stilling på fotplaten, som må festes
eller holdes fast på et plant, vibrasjonsfritt
underlag.
Sylinderen med stempelet innsatt løftes til utgangsposisjon for fall og tillates å falle fritt den fastsatte
høyde på (100 ± 0,25) mm ned på fotplaten. La
sylinderen falle fritt 100 ganger på denne måten
med pause på ca. 1 sekund før hvert fall. Under
denne operasjonen skal stempelet kunne beveges
fritt i sylinderen. For å sikre dette, skal stempelet
ofte løsnes ved å vri det rundt i sylinderen. Om
nødvendig tas det ut og rengjøres for påført
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materiale. Stempelet skal løsnes og vris for minst
hvert 25. fall.
Etter 100 fall avleses høyden på komprimert
materiale og filtrerpapir i mm med en nøyaktighet
på 0,1 mm. Apparatet tas fra hverandre uten å
ødelegge fillerlaget. Ukomprimert materiale i
sylinderen børstes forsiktig ut hvoretter
filtrerpapiret fjernes med pinsett. Det komprimerte
materiale løsnes med pinsetten, tømmes ut av
sylinderen og veies i et tarert veieskip med en
nøyaktighet på 0,01 gram. Filtrerpapiret plasseres i
bunnen på sylinderen, stempelet settes på plass og
høyden avleses med 0,1 mm nøyaktighet.
Det skal foretas tre bestemmelser av hulrominnholdet. Til hver bestemmelse brukes separat
prøvemengde.

Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 1097-4)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hulrominnhold (V1) i prosent, middelverdi av tre
bestemmelser
- verdiene for masse i gram av komprimert filler,
høyde i mm for komprimert filler, og prosent
hulrom i komprimert filler - for alle tre
paralleller.
- eventuelle avvik

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

4. Resultater
Hulrominnhold (V1) i tørt komprimert fillermateriale
angis i prosent og bestemmes i henhold til
følgende formel:
V1 = ( 1 -

5. Rapportering

1000 ∙ M
) ∙ 100
(h1 -h2) ∙ A ∙ ρf

hvor:
M = vekt av komprimert materiale (g)
h1= høyde avlest med komprimert filler og
filtrerpapir (mm)
h2= høyde avlest med filtrerpapir (mm)
A = innvendig tverrsnittsareal i mm2 av sylinder
(506,7 mm2 når innvendig diameter er 25,4
mm)
ρf = relativ densitet for filler (metode 125)

NS-EN 1097-4 (2008): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 4:
Bestemmelse av hulrominnhold i tørr komprimert
filler.
NS-EN 1097-7 (2008): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 7:
Bestemmelse av korndensiteten for filler.
Pyknometermetoden.

Middelverdien av de 3 bestemmelsene beregnes og
oppgis til nærmeste 0,1 prosent.
Hvis en (eller flere) av enkeltverdiene avviker mer
enn 1,0 prosentpoeng fra middelverdien, skal
resultatet forkastes og ny test foretas.
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128 Densitet for lette materialer (4,0 - 31,5 mm)
Mai 2015 (ny)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Dette er en metode for bestemmelse av densitet
(ρL) for lette materialer med kornstørrelse 4,0-31,5
mm med pyknometer ved vannmetning i 24 timer.
Densitet for lette materialer bestemmes for tørket
materiale.

Kommentar: Metoden kan også utføres på finere
partikler enn 4 mm dersom materialet kan
overflatetørkes uten å miste partikler. Basert på
erfaring går det fint ned til 2 mm for runde
lettklinkerkorn.

2. Definisjoner
Densitet for lette materialer (L): er den masse et
bestemt volum av et lettvektsmateriale har i luft ved
en bestemt temperatur i forhold til massen i vann
med samme temperatur.

Lette materialer som benyttes til vegbygging kan
være skumglass, lettklinker, EPS (ekspandert
polystyren). Materialene benyttes som fyllinger ved
dårlig grunn, eller som isolasjon/frostsikring.

3. Utstyr
-

vekt
termometer
vannbeholder/-tank
sikter
tørkeskap
tørkeskåler
stoppeklokke

Vekt må være kalibrert å ha en nøyaktighet på 0,1%
i forhold til innveid prøvemengde.

Det tilordnes to prøver med volum 0,5-0,6 l hver.
Løs bulkdensitet bestemmes ved metode 126.
4.2 Utførelse av testen
Sikt fra materiale mindre enn 4,0 mm (eller nedre
grense det skal testes på) og større enn 31,5 mm.
Tørk prøven til konstant masse i ovn med (110 ±5)
°C. Avkjøl og vei materialet, M4.
Det forutsettes kalibrerte pyknometer med kjente
verdier på vekt og volum. Vekt av pyknometer fylt
med vann veid noteres som M3.
Fyll pyknometrene med prøvemateriale og vann
som er i temperaturintervallet (22 ± 3) °C. Hvis
materialet flyter opp, kan det være lurt å sette på
netting som holder materialet på plass.

Kommentar: Vannet som benyttes må ha samme
temperatur som vannbadet. Det anbefales å
temperere vannet i vannbad over natten. Forskjell i
vanntemperatur i løpet av analysen har større
innvirkning enn w i formelen.
Start stoppeklokka når det meste av materialet er
dekket til med vann. Forsøk og fjerne luft fra
prøven ved å riste/dunke forsiktig på
pyknometeret. Det skal ikke brukes vibrasjon eller
vakuum for å fjerne luft. Sørg for å ha nok vann i
pyknometeret. Etter 5 minutter (300 ± 15)
sekunder foretas veiing av pyknometeret med
innhold, M2(5 min). Tørk av pyknometeret på
utsiden før veiing.
Flytt prøven over i et vannbad med temperatur på
(22 ± 3) °C. Fyll på vann etter behov. Etter ca. 55
minutter tas prøven ut for veiing, dvs. ved (60 ± 2)
minutters bløting. Pyknometeret sjekkes for
luftbobler før det tørkes på utsiden og veies.
Verdien noteres som M2(1 time).

Termometer skal være kontrollert å ha en
nøyaktighet på 0,1 °C.
Vannbeholder med temperatur (22 ± 3) °C.
Varmeskapet som er ventilert og holder jevn
temperatur på (110 ± 5) °C.
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Sett pyknometeret i vannbadet igjen, og etter 24
timer (± 30 minutter) gjentas prosessen med
sjekking av luftbobler, tørking og veiing. Verdien
noteres som M2(24 timer).

Tabell 128-1 Sammenheng mellom temperatur og
densitet for vann.

Hell ut vannet fra pyknometeret. Ta deretter
prøvematerialet over på en vevd bomullsklut (f.eks.
et kjøkkenhåndkle) i maksimalt 15 sekunder. Vei
materialet raskt, og noter vekten som M1 (24 timer).
Om det skulle være nødvendig med enda lenger
bløting, bestemmes M1(F) som siste verdi, og M1(24
timer) beregners etter denne formelen:
M1(24 timer)=M1(F)-[M2(F)-M2(24 timer)]

5. Resultater
Utregning av ulike densiteter La, Lrd og Lssd utføres
etter følgende formler, og oppgis med to desimaler:
ρLa

ρLrd

ρLssd

M4
= ρw ∙ (
)
M4-(M2(24 timer)-M3)

Densitet vann (ρw)

(°C)

(Mg/m3)

19

0,9984

20

0,9982

21

0,9980

22

0,9978

23

0,9975

24

0,9973

25

0,9970

Kommentar: Vannets densitet (ρw) varierer med
vanntemperaturen, og må tas hensyn til ved
utregning av materialets densitet. Tabell 128-1 gir
en oversikt over verdiene for de ulike
temperaturene.

6. Rapportering

M4
= ρw ∙ (
)
M1(24 timer)-(M2(24 timer)-M3)
M1(24 timer)
= ρw ∙ (
)
M1(24 timer)-(M2(24 timer)-M3)

hvor:
ρLa
= densitet (g/cm3)
ρLrd = ovnstørket densitet (g/cm3)
ρLssd = overflatetørket densitet (g/cm3)
M0
= vekt av pyknometer (g)
M1(24 timer) = vekt av overflatetørket prøve
etter 24 timer neddykking (g)
M2(24 timer) = vekt av våt prøve + vann +
pyknometer etter 24 timer neddykking
(g)
M3
= vekt av vann + pyknometer (g)
M4
= vekt av ovnstørket prøve (g)
ρw
= densitet for vann ved den temperaturen
testen utføres (g/cm3)
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Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 1097-6)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
beregnet densitet ρLa, ρLrd, ρLssd angitt med to
desimaler. Midlet verdi av to paralleller.
- eventuelle avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-6 (2013): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 6:
Bestemmelse av korndensitet og vannabsorpsjon.
Annex C.
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129 Absorpsjon av vann
Mai 2015 (erstatter metode 14.423 og 14.424, januar 2005)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Dette er en metode for bestemmelse av mengde
absorbert vann i vannmettet, overflatetørt
tilslagsmateriale. Absorbert vann bestemmes ved å
undersøke vannmengden som et materiale er
porefylt med, etter at det har vært neddykket i vann
i en viss tid. Vannmettet materiale tørkes lett i
overflata, veies, og sammenlignes med helt tørt
materiale (fritt for vann).
Metoden utføres ofte i kombinasjon med
densitetsbestemmelse (metode 122, 123 og 124),
og kan utføres for alle kornstørrelser fra 0,063 mm
opp til 63 mm.

2. Definisjoner
Absorbert vann: er den vannmengde som finnes i
porene i de enkelte korn av et materiale i
vannmettet overflatetørr tilstand, regnet i prosent
av materialets tørre masse. Materialet er
overflatetørt når all synlig (blank) vannfilm er
fjernet fra overflatene.

3. Utstyr
-

pyknometer
varmeskap
vekt
vannabsorberende duk (håndkle, tørkepapir)
skåler/beholdere
hårføner e.l.

Prøvemengden som skal testes er avhengig av øvre
kornstørrelse (D) på materialet. I tillegg må
pyknometrene eller målekarene være tilpasset
prøvemengden. Det utføres to paralleller, og
prøvemengden fordeles på to pyknometre.
Tabell 129-1 viser eksempel på
prøvemengdebehov for materialer med ulik øvre
kornstørrelse (D).
Tabell 129-1 Sammenheng mellom øvre
kornstørrelse og minimum prøvemengdebehov.
Øvre kornstørrelse (D)

Minimum prøvemengde

(mm)

(kg)

4

0.5

8

1

16

2

22

3

31,5

5

63

15

4.2 Utførelse av testen
Materialet vaskes på nedre sikt for aktuell fraksjon
for eventuelt å fjerne understørrelser, inkludert
finstoff som kleber til kornene. Prøven holdes
neddykket i vann i minst 24 timer før prøvingen
tar til.

Varmeskapet skal være ventilert og kunne holde
jevn temperatur på (110 ± 5) °C.
Kalibrert vekt skal ha en nøyaktighet på 0,1% av
prøvens vekt.

Kommentar: En prøve med 1 kg materiale krever en
vekt med 1 g nøyaktighet, mens en prøve på 200 g
krever en vekt med 0,2 g nøyaktighet. Dersom det
benyttes en vekt med nøyaktighet på 0,1 g, vil
resultatet være på den sikre siden.
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Det gjennomvåte materialet spres tynt utover en
vannabsorberende håndduk eller tørkepapir. Påse
at ingen korn ligger oppå hverandre. Det tørkes lett
til all synlig (blank) vannfilm er fjernet, men
materialet skal fortsatt ha et fuktig utseende. I
realiteten er prøven overflatetørr idet materialet
begynner å skifte farge.
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Det vannmettede, overflatetørre materialet veies
umiddelbart. Massen noteres som M1. All veiing skal
foretas med nøyaktighet på 0,1 g eller bedre.

Kommentar: Dersom materialet er finkornig kan det
være vanskelig å fastslå eksakt når det er
overflatetørt. En metallkonus (figur 129-1) som
fylles med materiale kan benyttes for å teste om det
er tilstrekkelig tørt eller ikke. Kjeglen stampes 25
ganger med stamperen. Det skal ikke etterfylles
med materiale etter at stamping er utført. Når
kjeglen ryr fra hverandre, er materialet
overflatetørt. Står materialet igjen som en kjegle,
må det tørkes ytterligere. Det kan være lurt å
benytte en hårføner med kald luft til tørking av
finkornige masser.

5. Resultater
Absorbert vann (wabs) for det vannmettede,
overflatetørre materialet beregnes i masseprosent
av tørt materiale. Følgende formel benyttes.
wabs =

(M1-M4)
∙ 100
M4

hvor:
wabs = mengde absorbert vann i vannmettet,
overflatetørt materiale i prosent (%)
M1 = masse i gram av vannmettet, overflatetørr
prøve
M4 = masse i gram av tørr prøve etter tørking i
varmeskap

Materialet flyttes så over til en skål eller bakke som
tørkes i varmeskap ved (110 ± 5) °C til det har
oppnådd konstant masse. Det tørkede materialet
veies, og vekt noteres som M4.

Analyseverdi oppgis med en desimal til nærmeste
0,1%, og de to parallellene midles.

Kommentar: Tørketiden avhenger av finstoffinnhold
og prøvens størrelse. Det er vanlig med ca. 1 døgns
tørketid ved (110 ± 5) °C.

Prøvingsrapporten skal inneholde:

6. Rapportering
-

referanse til standard (NS-EN 1097-6)
prøveidentifikasjon
materialtype og fraksjon
navn på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
absorbert vann (wabs) angitt i prosent
eventuelle avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Figur 129-1 Metallkonus og stamper til
bestemmelse av materialets overflatetørre tilstand.
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NS-EN 1097-6 (2013): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 6:
Bestemmelse av korndensitet og vannabsorpsjon.
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131 Sikteanalyse (tørrsikting av vasket materiale)
Mars 2015 (erstatter metode 14.432, april 2005)

1. Hensikt
Metoden bestemmer korngraderingen for tilslag ved
bruk av sikter. Den gjelder for alle tilslag fra 0,063
mm opp til 90 mm. Dog henvises det til egen
beskrivelse (metode 133) for sikting av lette
materialer som lettklinker og skumglass.
Mengdebestemmelsen av fraksjonene baseres på
separat veiing av de enkelte sikterester. Materialet
vaskes og tørkes før det siktes.

Kommentar: Hvis vasking kan endre de fysiske
egenskapene i et tilslag, skal det brukes tørrsikting,
og bare da.
Hvis mengden partikler mindre enn 0,063 mm
utgjør mellom 5-7 % av prøven, kan det utføres
slemmeanalyse for å mengdebestemme enda finere
partikler (< 0,020 mm) med tanke på telefarlighet.
Metode132 benyttes da.

2. Definisjoner

Trådsikt må ha kvadratiske åpninger, og består av
63 m; 0,125; 0,250; 0,500; 1 og 2 mm-siktene.
Platesikt må ha kvadratiske åpninger, og består av
4; 8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 og 90 mmsiktene.

Kommentar: Ytterligere sikter velges etter behov i
henhold til NS-EN 933-2.

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvestørrelse
Det er den øvre kornstørrelsen til prøven som
bestemmer hvor stor mengde prøvemateriale som
skal testes, se tabell 131-1.
Tabell 131-1 Minimum prøvemengde i forhold til D.

Øvre kornstørrelse (D)

Prøvestørrelse

(mm)

(kg)

90

80

63

40

45

20

32

10

22

5

16

2,6

11

1,4

8

0,6

≤4

0,2

D: øvre kornstørrelse i en fraksjon
d: nedre kornstørrelse i en fraksjon
f: finstoff – materiale finere enn 0,063 mm
M: masse til en prøve

3. Utstyr
-

vekt
tørkeskap
siktemaskin
trådsikt
platesikt
bakker til å ha materiale i under tørking
vaskeutstyr
ultralydutstyr til rensing av fine maskesikter

Kommentar: Hvis prøvens masse ikke samsvarer
med denne tabellen, er den oppnådde
kornfordelingen ikke i henhold til Norsk Standard,
og dette må angis i rapporten (avvik).

Vekt må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0,1 % av innveid prøve.
Tørkeskapet må være ventilert og holde jevn
temperatur på (110 ± 5) °C.

4.2 Tørking
Når prøvemengden er bestemt, splittes prøven ned
til riktig størrelse i henhold til NS-EN 9322/metode 101.
Tørk prøven til konstant masse ved (110 ± 5) °C. La
den avkjøles, og vei den. Vekta, M1 noteres.
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4.3 Vasking

4.4 Sikting

Ha prøven i en beholder og tilsett vann til hele
prøven er dekket. Rør rundt, og eventuelt rist
prøven, til finstoffet blir oppløst.

Sikt materialet større enn 0,063 mm maskinelt på
sikter med kvadratiske åpninger i 10 minutter.
Deretter skal hver enkelt sikt håndsiktes til det ikke
faller materiale gjennom. Det som eventuelt faller
gjennom overføres til underliggende sikt.

Fukt begge sider av et 63 µm-sikt som er
forbeholdt denne analysen, og sett et
beskyttelsessikt eller flere (f.eks. med maskeåpning
1 mm eller 2 mm) over den.
Plasser siktene slik at suspensjonen som renner
gjennom 63 µm-siktet kan renne ut i avløpet, eller i
en oppsamlingstank (nødvendig hvis det skal
utføres slemmeanalyse).
Hell prøvebeholderens innhold på det øverste siktet
og fortsett vaskingen til det som renner fra 63 µmsiktet er helt klart. Det bør brukes så lite vann som
mulig, da dette senere skal dampes av.
For å få finstoffet raskere gjennom siktet, kan en
løfte dette forsiktig opp og la vann og finstoff
renne gjennom. Dette gjentas noen ganger. Sikten
løftes deretter opp og holdes på skrå over karet slik
at vannet får renne av, og til slutt spyles den med
en tynn vannstråle for å få fjernet de siste rester av
finstoff.
Tørk alt materialet som er grovere enn 63 µm ved
(110 ± 5) °C til konstant masse. Materialet vil som
regel være tørt i løpet av natten. Vei og noter
massen som M2.

Overbelastning av siktene må unngås. Hvert sikt
har begrenset kapasitet. Ved store prøvemengde
bør siktingen deles inn i flere sikteoperasjoner.
Tabell 131-2 gir en oversikt over hvor mye vekt
siktene tåler av belastning.

Kommentar: Ved svært ensgraderte materialer
(trange fraksjoner), kan det være hensiktsmessig å
sette inn mellomsikt for å få et bedre bilde av
kornfordelingen.
4.5 Veiing
Det benyttes separat veiing for hvert sikt. Dette
utføres ved først å veie materialet på siktet med
størst maskevidde i siktesatsen. Massen noteres på et
arbeidsskjema, R1. Deretter veies massen på
underliggende sikt, R2, R3 helt ned til
finstoffstørrelse (sikt 63 m), Rn, samt bunnpanna,
P. Summen av vekta til alle massene betegnes som
M 3.
Tabell 131-2 Maksimal vektbelastning for runde sikt
med diameter 200 mm og 300 mm.
Sikt (d)

Ø200 mm

Ø300 mm

Hell det vaskede og tørkede materialet (større enn
0.063 mm) i siktesatsen. Ettersom vasking ikke
alltid fjerner alt finstoffet, er det nødvendig å ha
med 63 µm-siktet ved siktingen.

(mm)

(g)

(g)

90

1490

3353

63

1247

2805

45

1054

2371

Kommentar: En lagringsperiode på 24 timer under
vann hjelper for å løse opp klumper hvis materialet
inneholder mye finstoff.

32

882

1984

22

743

1673

16

628

1414

Dersom vaskevannet, som inneholder materiale
mindre enn 0,063 mm er samlet opp, tørkes det i
varmeskap til alt vannet er fordampet, og tilføres
bunnpannen. Dette er kun nødvendig å utføre
dersom prøven inneholder mellom 5-7 % materiale
mindre enn 0,063 mm, og hvis materialets
telefarlighet skal undersøkes.

11

526

1183

8

444

1000

4

314

707

2

222

500

1

157

353

0,500

111

250

0,250

79

177

0,125

56

125

0,063

39

89

En eventuell inndamping kan derfor vente til
mengden av materiale mindre enn 0.063 mm er
kjent. Dersom det ikke skal utføres slemmeanalyse,
tømmes vann og materiale ut.
Hvis det er nødvendig å utføre slemmeanalyse, slås
inntørket materiale mindre enn 0,063 mm og
sikterest i bunnpanne (se punkt 4.4) sammen. Alt
materiale mindre enn 0,063 mm utgjør prøven i
metode 132.
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4.6 Kontroll av siktetap
Dersom forskjellen mellom innveid tørr masse, M2,
og sum av separat veide masser etter siktingen M3
(dvs. samlet sikterest pluss bunnmateriale) utgjør
mer enn 1 % av den innveide massen, skal siktingen
gjentas med en ny prøve.
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4.7 Kontroll og vedlikehold av sikter

6. Rapportering

Generelt kontrolleres siktene før hver gang de
brukes med det blotte øyet. Er det mistanke om
bulker eller revnet duk e.l. som kan påvirke
analyseresultatet, tas sikten(e) ut, og erstattes med
nye.
Sikt med vevd duk skal kontrolleres årlig, mens
platesiktene kontrolleres hvert andre år i henhold til
NS-EN 932-5.
Sikter med maskeåpning 500 m og mindre kan
renses med ultralydutstyr.

5. Resultater
Hver sikterest, R1, R2,….Rn, beregnes ut fra total
prøvemengde (M1), og summeres.
Prosentverdi fremkommer etter følgende formel, og
oppgis som heltall for alle delfraksjoner ned til
0,063 mm:

Xi =

Ri
M1

∙ 100

Ri = masse i gram av hver fraksjon di/Di
M1 = den totale tørre massen til prøven
Beregning av finstoffinnholdet, materiale mindre enn
0.063 mm utføres etter følgende formel:
(M1-M2 )+ P
M1

-

referanse til standard (NS-EN 933-1)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilken fraksjon som er testet samt prøvevekt
veiedata for ulike masser
prosentvis fordeling av prøvemengder som
passerer hvert sikt
- andel finstoff (f), materiale mindre enn 0.063
mm
- opplysning om prøven er vasket eller kun
tørrsiktet
Rapporten kan også inneholde opptegnet
kornkurve, graderingstall (Cu = D60/D10) samt gi en
materialbetegnelse ut fra jordartsklassifisering.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

hvor:

f=

Prøvingsrapporten skal inneholde:

NS-EN 933-1 (2012): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag. Del 1:
Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling.
Sikteanalyse.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5: Vanlig utstyr
og kalibrering.

∙ 100

hvor:
M1 = den totale tørre massen til prøven
M2 = materiale større enn 63 μm etter vasking
P = siktet materiale i bunnpannen
Dersom materialet ikke er vasket, og kun tørrsiktet,
beregnes finstoffinnholdet ut fra denne formelen:

f=

P
M1

∙ 100

Forslag til arbeidsskjema er vist i tillegg punkt 8,
tabell 131-3.
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8. Tillegg
Tabell 131-3 Forslag til arbeidsskjema for sikteanalyse

SIKTEANALYSE

Dato: ……………………….

Arbeidsskjema

Signatur: …………………..

Sikteanalyse NS-EN 933-1
Prøvenummer: ..…………………………………….
Materialtype: ………………………………………………
Dato uttatt: .………………………………………….
Prøvested: …………………………………………………
Signatur: ………………………………………………
Prøvens tørre masse før analyse M1 = ……………… g
Prøvens tørre masse etter vasking: M2 =…………… g
Fraksjon

Sikt

di/Di
(mm)

Total vekt på

Andel av prøven

sikt (Ri)

Xi = (Ri/M1)  100

(g)

(%)

(mm)

>90

90

63/90

63

45/63

45

31,5/45

31,5

22,4/31,5

22,4

16/22,4

16

11,2/16

11,2

8/11.2

8

4/8

4

2/4

2

1/2

1

0,500/1

0,500

0,250/0,500

0,250

0,125/0,250

0,125

0,063/0,125

0,063

Bunn (P)

<0,063

(%)

P=
∑Ri =

Sum siktet materiale:

Kumulativ verdi

∑Xi =

∑Ri + P =
f=

Hvis

M2-(∑Ri + P)
 100 < 1 % må analysen utføres på nytt.
M2

Statens vegvesen stiller krav til finstoff regnet ut fra øvre kornstørrelse 22.4
mm i enkelte tilfeller. Materiale < 22,4 mm betegnes R22.4 og er summen av
bunnpanne (P) og delsummer av Ri opp til og med R16.
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(M1-M2 )+ P
M1

 100

f=
f 22.4=

P
R22.4

 100

f22.4=
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
13 Kornfordeling

132 Slemmeanalyse for materiale < 0,063 mm (tilslag)
Juni 2015 (ny, basert på metode 14.433, november 1996)

1. Hensikt

- rødsprit hvis suspensjonen skummer

Metoden beskriver hvordan materiale med
kornstørrelser mindre enn 0,063 mm mengdebestemmes etter at en prøve med kornstørrelser
opp til 90 mm er blitt vasket og tørrsiktet etter
metode 131.

4. Fremgangsmåte

Mengden partikler med kornstørrelse mindre enn
0,020 mm av materiale som passerer 22,4 mm
angir om materialet er telefarlig.
Metoden benyttes når finstoffmengden til en prøve
ligger tett opptil kravverdien for tillatt mengde
partikler mindre enn 0.063 mm. Kravet varierer
avhengig av fraksjon. Med et innhold på 5-7 %
materiale mindre enn 0.063 mm er det aktuelt å
utføre slemmeanalyse.

2. Definisjoner
Slemmeanalyse: en indirekte analyse av
kornfordeling ved måling av densitet for en
oppslemmet prøve (suspensjon), basert på at
partikler med forskjellig størrelse har ulik synketid i
suspensjonen (Stokes lov).

3. Utstyr
- glassylinder, høyde ca. 460 mm, diameter 63
mm og merket for 1 liter. Indre diameter skal
være slik at 1-litersmerket er (360 ± 20) mm fra
indre bunn
- kontrollert hydrometer 152 H som er gradert fra
5 til +60 g leire per liter (kalibrert for s = 2,65
kg/m3 i destillert vann ved 20 °C).
- begerglass, f.eks. 500 ml
- stoppeklokke
- termometer med nøyaktighet minst ± 0,5 °C
- dispergeringsapparat e.l.
- dispergeringsmiddel: (natriumhexametafosfat (NaPO3)6  nH2O) 50 g oppløses i 1000 ml
destillert vann. NB! Oppløsningens
dispergerende virkning avtar med tiden.
Oppløsning eldre enn 1 mnd. skal ikke brukes
- fortynnet saltsyre 2 mol/l
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4.1 Prøvemengde
Alt materiale mindre enn 0,063 mm fra metode 131
benyttes. Det blandes omhyggelig, og en
representativ tørr prøve på ca. 10-20 g tas ut. Om
ikke 10 g materiale oppnås, brukes det som er
tilgjengelig.
4.2 Bløting og dispergering
Prøven som er tatt ut til slemmeanalyse skal
gjennombløtes og overføres til en suspensjon. De
fineste partiklene i suspensjonen kan vise
tilbøyelighet til å fnokke, dvs. klebe seg sammen,
for eksempel på grunn av kalkholdig materiale.
Kalkinnhold kan undersøkes ved å tilsette en dråpe
saltsyre på en liten, tørr prøvedel. Kalkinnhold
indikeres ved brusing.
Hvis det ikke er indikasjon på innhold av kalk,
plasseres prøven i et begerglass og tilsettes 20 ml
dispergeringsmiddel og en liten mengde vann
(inntil ca. 100 ml) og blandes omhyggelig med et
egnet redskap. Dersom det er kalk i prøven,
tilsettes i stedet 115 ml dispergeringsmiddel og
tilsvarende mindre vann.
Inntreffer fnokking etter tilsetting av 20 ml
dispergeringsmiddel i ikke kalkholdig materiale,
tilsettes i stedet 115 ml dispergeringsmiddel og
tilsvarende mindre vann. Inntreffer likevel fnokking,
kreves det annen forpreparering av prøven som
beskrevet i metode 214. Fnokking kan oppdages
ved at det danner seg en synlig horisontal
grenseflate i suspensjonen og fnokkede partikler
kan være synlige under denne grensen.
Prøven skal stå tildekket i begerglass (plastfolie) i
minst 16 timer til gjennombløting.
Etter bløtning overføres prøven til dispergeringsbeholderen. Beholderen fylles så noe over halvfull
med vann og plasseres i dispergeringsapparatet e.l.
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Prøven dispergeres i 1 minutt. Etter dispergeringen
helles suspensjonen over i glassylinderen uten at
noe av materialet går tapt. Sylinderen etterfylles
med vann til 1000 ml-merket. Vannet skal ha
samme temperatur som romtemperaturen (eller
vannbadet). Dette vil bidra til å holde temperaturen
jevn under forsøket.
4.3 Oppslemming og avlesning med hydrometer
Glassylinderen tettes med en gummikork eller
lignende og ristes godt i minst 1 minutt, og til slutt
vendes den opp ned 10 ganger.
I det øyeblikk sylinderen settes på benken, startes
tidtakingen, og hydrometeret senkes langsomt ned
i suspensjonen. Dersom avlesningen er vanskelig
pga. mye skum på overflaten, dryppes noen dråper
rødsprit ned i sylinderen.
Hydrometeret avleses til nærmeste 0,5 på toppen
av menisken.
Avlesningene tas etter bestemte tider. For
bestemmelse av telefarlighetsgrad er det ikke
nødvendig at det tas avlesninger lenger enn til 15
minutter.

Kornstørrelse

1 min

39 – 55 µm

1 ¾ min

30 - 41 µm

4 min

19 - 27 µm

15 min

10 -14 µm

30 min

7 - 10 µm

60 min

5 - 7 µm

4 timer

2,5-3,6 µm

24 timer

1-1,4 µm

På grunnlag av hydrometeravlesning og tid finnes
de respektive kornstørrelser, deriblant innholdet
partikler mindre enn 0,020 mm.
Resultatet kan sammenstilles med kornfordelingsanalysen i metode 131, og fullstendig kurve kan
tegnes opp i Labsys. Resultatet beregnes
automatisk ved innlegging av avlesningsverdier.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til denne metode
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilken fraksjon som er testet samt prøvevekt
registrerte veiedata og hydrometeravlesninger
mengde dispergeringsmiddel
prosentandel materiale < 0,020 mm
telefarlighetsklasse
dato og signatur

Dersom utstyr eller fremgangsmåte ikke er i
samsvar med denne beskrivelsen, skal det angis i
rapporten.

Tabell 132-1 Tidtabell for avlesninger ved
bestemmelse av telefarlighetsgrad.
Tid

5. Resultater

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge, Lysaker

Omtrent 10 sekunder før hver avlesning senkes
hydrometeret forsiktig ned i suspensjonen, og det
skal være i ro når det avleses. Etter hver avlesning
skal hydrometeret tas forsiktig opp av
suspensjonen og settes i en glassylinder med rent
vann. Hydrometeret gis en roterende bevegelse for
å få vasket bort eventuelle partikler som har lagt
seg på det, før det tas opp igjen.

NS 8005 (1990): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Kornfordelingsanalyse av
jordprøver. Standard Norge, Lysaker
CEN ISO/TS 17892-4 (2004): Geotekniske felt- og
laboratorieundersøkelser. Laboratorieprøving av
jord. Del 4: Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling

Kornstørrelsen bestemmes ut fra hydrometeravlesningene ved hjelp av tabell 132-2 i punkt 8
tillegg.
Det skal foretas temperaturavlesning en gang innen
de første 15 minuttene og deretter etter hver
hydrometeravlesning til nærmeste 0,5 °C.
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8. Tillegg
De respektive kornstørrelser finnes på grunnlag av hydrometeravlesning og tid (se tabell 132-2). Den avleste
verdi er uttrykk for suspensjonens innhold av partikler mindre enn en viss størrelse, uttrykt i gram per liter
(g/l).
Tabell 132-2 Kornstørrelses for hydrometer 152H ved temperatur (20 ± 0,5) °C og densitet s = 2.65 g/cm3
Hydrometeravlesning
59 – 60
57 - 58
55 - 56
53 - 54
51 - 52
49 – 50
47 – 48
45 – 46
43 – 44
41 – 42
39 – 40
37 – 38
35 – 36
33 – 34
31 – 32
29 – 30
27 – 28
25 – 26
23 – 24
21 – 22
19 – 20
17 – 18
15 – 16
13 – 14
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4
1–2

37 sek.

1 min.

1¾ min.

4 min.

15 min.

30 min.

1 time

4 timer

24 timer

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60
61
62
63
63
64
65
66
66
67
68
69
70

35
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
43
44
45
45
46
47
48
49
49
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55

27
27
27
28
28
30
30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41

18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27

9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14

6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,5
8,5
8,5
8,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,5
9,5
9,5
9,5
10,0
10,0
10,0

4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0

2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5
3,5
3,6
3,6

0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

R210 Laboratorieundersøkelser

side 59

Juni 2015

133

R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
13 Korngradering

133 Sikteanalyse for lette materialer
Oktober 2015 (ny)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Metoden bestemmer korngraderingen for lette
materialer som skumglassgranulat og lettklinker ved
bruk av sikter. Fraksjonene som testes er vanligvis
0/32 for lettklinker og 10/60 for skumglass.
Mengdebestemmelsen av fraksjonene baseres på
separat veiing av de enkelte sikterester. Materialet
skal ikke vaskes før det siktes.

4.1 Prøvestørrelse
Det er den øvre kornstørrelsen til prøven som
bestemmer hvor stor mengde prøvemateriale som
skal testes, se tabell 133-1. Prøvemengden for lette
materialer måles i liter.
Tabell 133-1 Minimum prøvemengde i forhold til D.

2. Definisjoner

Øvre kornstørrelse (D)

Prøvestørrelse

(mm)

(liter)

63

10

32

2,1

16

1,7

8

0,8

≤4

0,3

D: øvre kornstørrelse i en fraksjon
d: nedre kornstørrelse i en fraksjon
f: finstoff – materiale finere enn 0.063 mm
M: masse til en prøve

3. Utstyr
-

vekt
tørkeskap
siktemaskin
trådsikt
platesikt
bakker til å ha materiale i under tørking
ultralydutstyr til rensing av fine maskesikter

Kommentar: For lette materialer med øvre
kornstørrelse > 32 mm forefinnes ikke
prøvestørrelse i NS-EN 933-1. Prøvemengden
baserer seg derfor på erfaring.
4.2 Tørking

Vekt må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0,1 % av innveid prøve.

Tørk prøven til konstant masse ved (110 ± 5) °C. La
den avkjøles, og vei den. Vekta, M1 noteres.
4.3 Sikting

Tørkeskapet må være ventilert og holde jevn
temperatur på (110 ± 5) °C.
Trådsikt må ha kvadratiske åpninger, og består av
63 m; 0,125; 0,250; 0,500; 1 og 2 mm-siktene.
Platesikt må ha kvadratiske åpninger, og består av
4; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 og 90 mmsiktene.

Kommentar: Ytterligere sikter velges etter behov i
henhold til NS-EN 933-2.

Sikt materialet større enn 0,063 mm maskinelt på
sikter med kvadratiske åpninger i maksimalt 5
minutter. Deretter håndsiktes hvert enkelt sikt til det
ikke faller materiale gjennom. Det som eventuelt
faller gjennom overføres til underliggende sikt.

Kommentar: For skumglass kan det være aktuelt
kun å håndsikte materialet hvis maskinsikting
genererer mye finstoff.
4.4 Veiing
Det benyttes separat veiing for hvert sikt. Dette
utføres ved først å veie materialet på siktet med
størst maskevidde i siktesatsen. Massen noteres på et
arbeidsskjema, R1. Deretter veies massen på
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underliggende sikt, R2, R3 helt ned til
finstoffstørrelse (sikt 63 m), Rn, samt bunnpanna,
P. Summen av vekta til alle massene betegnes som
M 2.
4.5 Kontroll av siktetap
Dersom forskjellen mellom innveid tørr masse, M1,
og sum av separat veide masser etter siktingen M2
(dvs. samlet sikterest pluss bunnmateriale) utgjør
mer enn 1 % av den innveide massen, skal siktingen
gjentas med en ny prøve.

5. Resultater
Hver sikterest, R1, R2,….Rn, beregnes ut fra total
prøvemengde (M1), og summeres.
Prosentverdi fremkommer etter følgende formel, og
oppgis som heltall for alle delfraksjoner ned til
0,063 mm:

Xi =

Ri
M1

Ri = masse i gram av hver fraksjon di/Di
M1 = den totale tørre massen til prøven
Beregning av finstoffinnholdet, materiale mindre enn
0,063 mm utføres etter følgende formel:
P
M1

Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 933-1)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilken fraksjon som er testet samt prøvevekt
veiedata for ulike masser
prosentvis fordeling av prøvemengder som
passerer hvert sikt
- andel finstoff (f), materiale mindre enn 0,063
mm

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 933-1 (2012): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag. Del 1:
Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling.
Sikteanalyse.

∙ 100

hvor:

f=

6. Rapportering

NS-EN 932-5 (2012): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5: Vanlig utstyr
og kalibrering.

∙ 100

hvor:
M1 = den totale tørre massen til prøven
P = siktet materiale i bunnpannen
Forslag til arbeidsskjema er vist i punkt 8, tabell
133-3.
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8. Tillegg
Tabell 133-3 Forslag til arbeidsskjema for sikteanalyse av lette materialer

SIKTEANALYSE

Dato: ……………………….

Arbeidsskjema

Signatur: …………………..

Sikteanalyse NS-EN 933-1
Prøvenummer: ..…………………………………….
Materialtype: ………………………………………………
Dato uttatt: .………………………………………….
Prøvested: …………………………………………………
Signatur: ………………………………………………
Prøvens tørre masse før analyse M1 = ……………… g

Fraksjon

Sikt

di/Di
(mm)

Total vekt på

Andel av prøven

sikt (Ri)

Xi = (Ri/M1)  100

(g)

(%)

(mm)

>90

90

63/90

63

45/63

45

31.5/45

31.5

22.4/31.5

22.4

16/22.4

16

11.2/16

11.2

8/11.2

8

4/8

4

2/4

2

1/2

1

0.500/1

0.500

0.250/0.500

0.250

0.125/0.250

0.125

0.063/0.125

0.063

Bunn (P)

<0.063

(%)

P=
∑Ri =

Sum siktet materiale: M2 =

Kumulativ verdi

∑Xi =

∑Ri + P =
f=
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
14 Kornform og mekaniske egenskaper

141 Los Angeles-metoden
Mars 2015 (erstatter metode 14.456, mars 2005)

1. Hensikt
Testen er ment å simulere den påkjenning et tilslag
utsettes for i en veg. Metoden tallfester et tilslags
motstandsevne mot nedknusning ved at det tromles
tørt med stålkuler. Mengde nedknust materiale gir
uttrykk for bestandigheten.
1.1 Testfraksjoner
Det stilles krav til fraksjonen 10-14 mm i Norge, og
metoden utføres derfor på denne. Standarden
åpner også for testing av andre kornstørrelser, så
som 31,5-50,0 mm, 4,0-6,3 mm, 4,0-8,0 mm,
6,3-10,0 mm, 8,0-11,2 mm og 11,2-16,0 mm.

Inne i trommelen er det montert en hylle/løfter,
som også må kontrolleres jevnlig. Løfteren skal ha
samme lengde som trommelen, og tykkelsen skal
være (25 ± 1) mm og bredden ut fra trommelveggen (90 ± 2) mm. Løfteren skal erstattes når
dens bredde på et eller annet punkt langs kanten er
slitt ned til mindre enn 86 mm, eller hvis tykkelsen
er slitt ned til mindre enn 23 mm. Mål av løfter
foretas også hvert andre år.
Los Angeles-maskina skal stå på et betong- eller
steingolv.

2. Definisjoner
Los Angeles-verdi (LA-verdi): Verdien er prosentvis
innhold av materiale mindre enn 1,6 mm etter
tromling (nedknust masse).

3. Utstyr
-

Los Angeles-maskinens mål skal være i henhold til
standarden, og som vist i figur 141-1. De
innvendige målene til apparaturen skal kontrolleres
hvert andre år.

Los Angeles-maskin med tellerverk
sikt
vekt
stålkuler
tørkeskap
bakke/oppsamlerkasse

Motoren sørger for at trommelen roterer med en
hastighet på mellom 31 og 33 omdreininger/min.
Trommelen skal ha et telleverk som stopper
rotasjonen etter det ønskede antall omdreininger.
Omdreiningshastighet skal kontrolleres årlig, med
materiale i trommelen.
Det benyttes stålkuler med diameter mellom 45 mm
og 49 mm, og hver enkelt kule skal veie mellom 400
– 445 gram. Samlet vekt av stålkulene skal ligge
mellom 4690 – 4860 gram (11kuler), eller mellom
5120 – 5300 gram (12 kuler). Kontroll av kulenes
vekt og diameter utføres årlig. Når en kule er for lett
eller har for liten diameter må den skiftes ut.
Det er nødvendig med en stor nok kasse til oppsamling
av stålkuler og tromlet materiale etter kjøring.
En kalibrert vekt må ha nøyaktighet på 0,1 % av det
som skal veies. Det vil si at hele gram er
akseptabelt.
Tørkeskap med god kapasitet til å tørke prøven ved
(110  5) °C.
Til referansegraderingen 10-14 mm trengs det
følgende sikt: 1,6 mm, 10,0 mm, 12,5 mm og 14,0
mm.

Figur 141-1 Los Angeles-apparatur.

R210 Laboratorieundersøkelser

side 63

Mars 2015

141
Til grovpukk (31,5-50 mm): 1,6 mm, 31,5 mm, 40
mm og 50 mm.
Øvrige fraksjoner med tilhørende sikt er satt opp i
tabell 141-1, neste side.

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvepreparering for 10,0 -14,0 mm
Prøven til laboratoriet bør inneholde minst 15 kg av
10,0-14,0 mm-fraksjonen. Dette er ikke noen
vanlig gradering i Norge, men den kan siktes ut fra
8/16 mm. Prøven kan også settes sammen fra 10
kg av graderingen 8/11 mm og 10 kg av
graderingen 11/16 mm. Tilslaget siktes på sikt med
åpningene 10,0, 12,5 mm og 14,0 mm.
Vask hver fraksjon for seg og tørk de ved (110 ± 5)
°C til konstant massevekt, og la prøven kjøles ned
til romtemperatur.
Tørr prøve skal veie (5000 ± 5) g. Sett sammen
prøven av fraksjoner som angitt nedenfor:

av finstoffet. Deretter vaskers og tørkes materiale
større enn 1,6 mm og siktes igjen. Det kan være
lurt å bruke avlastningssikt mellom 1,6 mm og det
nederste siktet i testfraksjonen (f.eks. 4 og 8 mm).
Det må sannsynligvis også siktes i flere omganger
for ikke å overbelaste siktene, jfr. tabell 131-2,
metode 131. Det siktes i 10 minutter.
Materialet som er større enn 1,6 mm skal tørke ved
(110 ± 5) °C til konstant masse. Det veies etter at
det har oppnådd romtemperatur. Massen (m) skal
rapporteres med nærmeste hele gram.
4.3 Prøvepreparering for 31,5-50,0 mm
Prøven til laboratoriet skal inneholde minst 15 kg
av graderingen 31,5-50,0 mm. Hvis fraksjonen
f.eks. er 22/63 mm, må prøvemengden minimum
dobles. Prøven skal siktes på sikter med åpninger
31,5 mm, 40,0 mm og 50,0 mm.
Vask og tørk materialet (110 ± 5) °C til konstant
masse og avkjøl.
Tørr prøve skal veie (10000 ± 100) g, og settes
sammen av like deler av fraksjonene 31,5-40,0 mm
og 40,0-50,0 mm (5000 ± 50) g.

Fraksjon 10,0-12,5 mm:
60-70 % - tilsvarende (3000-3500) g

4.4 Utførelse av test for 31,5-50,0 mm

Fraksjon 12,5-14,0 mm:
30-40 % - tilsvarende (1500 -2000) g

Kommentar: For enkelhets skyld kan den allerede
innarbeidede fordelingen med 65 % 10-12,5 mm
materiale (3250 g) og 35 % 12,5-14 mm materiale
(1750 g) benyttes.
Alternativt kan 11,2 mm benyttes som mellomsikt.
Da vil blandingsforholdet mellom fraksjonene være
slik: 60-70 % med 11,2-14 mm og 30-40 % med
10-11,2 mm.
4.2 Utførelse av test for 10,0-14,0 mm
Undersøk om trommelen er ren før prøven has i,
legg så de 11 stålkulene forsiktig ned i trommelen
og ha i prøven. Fest lokket, og la maskina gå 500
omdreininger. Tromletiden tar mellom 15 og 16
minutter.
Når tromlingen er avsluttet, dreies trommelen så
åpningen kommer frem. Stålkulene kan da plukkes
ut av prøven. Plasser en egnet kasse under
åpningen, og drei trommelen ytterligere så
åpningen kommer ned. Få hele prøven, også
finstoffet, ned i oppsamlingskassen under
trommelen og gjør trommelen ren (børstes eller
blåses ren med trykkluft). Vær særlig nøye med
området ved den innvendige hyllen.
Hele prøven skal nå vaskes og siktes. Alternativt

Undersøk om trommelen er ren før prøven has i,
legg så de 12 stålkulene forsiktig ned i trommelen
og ha i prøven. Fest lokket, og la maskina gå 1000
omdreininger. Tromletiden tar ca. en halv time.
Når tromlingen er avsluttet, dreies trommelen så
åpningen kommer frem. Stålkulene kan da plukkes
ut av prøven. Plasser en egnet kasse under
åpningen, og drei trommelen ytterligere så
åpningen kommer ned. Få hele prøven, også
finstoffet, ned i oppsamlingskassen under
trommelen og gjør trommelen ren (børstes eller
blåses ren med trykkluft). Vær særlig nøye med
området ved den innvendige hyllen.
Hele prøven skal nå vaskes og siktes. Alternativt

kan man tørrsikte prøven først for å bli kvitt det
meste av finstoffet. Deretter vasker man og tørker
materiale større enn 1,6 mm og sikter igjen.
Materialet som er større enn 1,6 mm skal tørke ved
(110 ± 5) °C til konstant masse. Det veies etter at
det har oppnådd romtemperatur. Massen (m) skal
rapporteres med nærmeste hele gram.

5. Resultater
5.1 Beregning av LA-verdi 10,0-14,0 mm
For 10,0-14,0 mm og alternative fine fraksjoner
beregnes LA-verdien slik:

kan prøven tørrsiktes først for å bli kvitt det meste
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LA=
hvor:

8. Tillegg

(5000 - m)
50

8.1 Alternative testfraksjoner

m er vekt av materiale større enn 1,6 mm, angitt
i hele gram.
LA-verdien oppgis med heltall.
5.2 Beregning av LA-verdi 31,5-50,0 mm

Testen utføres på (5000 ± 5) g materiale for alle
fraksjonene, og utføres likt som for 10-14 mmfraksjonen.

For 31,5-50,0 mm beregnes LA-verdien slik:

LA=
hvor:

(10000 - m)
100

Tabell 141-1 Alternative testfraksjoner for Los
Angeles

m er vekt av materiale større enn 1,6 mm, angitt
i hele gram.
LA-verdien oppgis med heltall.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

Standarden gir rom for å teste alternative
fraksjoner, se tabell 141-1. Antallet stålkuler,
hvilke mellomsikt som skal benyttes, prosentvis
masse som skal passere mellomsiktet og total vekt
på kulene leses ut av tabellen.

referanse til standard (NS-EN 1097-2)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilke fraksjoner som er testet
analyseverdi, LA
eventuelle avvik

Fraksjon
(mm)

M-sikt
(mm)

Gj.gang
(%)

Antall
kuler

Kulevekt
(g)

4,0-6,3

5

30-40

7

3015±85

4,0-8,0

6.3

60-70

8

3475±65

6,3-10,0

8

30-40

9

3910±70

8,0-11,2

10

60-70

10

4335±85

11,2-16,0

14

60-70

12

5210±90

M-sikt = mellomsikt, Gj.gang = gjennomgang på mellomsikt

Kommentar: Det er referansemetoden med 10-14
mm som gjelder med hensyn til krav, så
tallverdiene som fremkommer ved alternative
fraksjoner vil bare gi en indikasjon, og vil ikke være
direkte sammenlignbare.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-2 (2010): Prøvningsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 2:
Metoder for bestemmelse av motstand mot
knusing.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
14 Kornform og mekaniske egenskaper

142 Micro-Devalmetoden
Mars 2015 (ny)

1. Hensikt
Et tilslag i fraksjonen 10-14 mm tromles med
stålkuler og vann i to timer. Bortslitt masse
(vekttapet) forteller om materialets motstandsevne
mot abrasiv slitasje. Testen simulerer den slitasje et
grovt tilslag utsettes for i et mekanisk stabilisert
bære- og forsterkningslag. Alle typer tilslag kan
benyttes i denne analysen.

Apparaturens omdreiningshastighet kontrolleres
årlig med minimum to tromler med innhold i gang.

1.1 Testfraksjoner
Testen utføres normalt på 10,0-14,0 mmfraksjonen. Metoden kan også utføres på grovere
pukk i fraksjonen 31,5-50,0 mm (jernbaneballast),
samt på flere alternative fraksjoner mellom 4-16
mm (se tabell 142-1).

2. Definisjoner
Micro-Deval-koeffisienten (MDE): Verdien er
prosentvis innhold av materiale mindre enn 1,6 mm
etter tromling (bortslitt masse). En lav verdi
indikerer et slitesterkt materiale.
Det stilles krav til micro-Deval for bære- og
forsterkningslag. Foreløpig stilles kravet kun til
10,0-14,0 mm-fraksjonen.

micro-Deval-apparatur
stålkuler
kalibreringsbrett/kuletolk
magnet
varmeskap
vekt
sikter
målesylinder
balje el.l.

Ved alternativ test på grovt materiale (31,5-50,0
mm), benyttes tromler som er dobbelt så
lange/dype innvendig, dvs. (400 ± 2) mm.
Diameteren skal være (200 ± 1) mm.
Stålkulene skal være kulelagerkuler i henhold til ISO
3290 med diameter (10,0 ± 0,5) mm.

Micro-Deval-apparaturen må være produsert etter
mål i henhold til standard, og holde en hastighet på
(100 ± 5) rotasjoner per minutt. Den må også være
tilknyttet et tellerverk som stopper automatisk ved
ønskede oppnådde omdreininger, normalt 12000.

R210 Laboratorieundersøkelser

Utstyret skal ha plass til 4 tromler med en lukket
ende. Den indre diameteren skal være (200 ± 1)
mm, med en indre lengde/dybde på (154 ± 1) mm.
Tromlene skal være produsert i rustfritt stål med en
tykkelse på 3 mm. Den åpne enden skal ha et lokk
(minimum 8 mm tykt) som er vann- og støvtett.
Tromlene drives rundt av to akslinger som roterer
horisontalt.
Trommelens mål skal kontrolleres hvert andre år.
Hver trommel må merkes for å kunne skille de fra
hverandre.

3. Utstyr
-

Figur 142-1 Prinsippskisse for micro-Devalapparatur.
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En sterk magnet (ikke elektromagnet!) skal kunne
skille stålkulene fra prøvematerialet etter test. For
sterk magnet vil magnetisere stålkulene.
Varmeskapet skal være ventilert og kunne holde
jevn temperatur på (110 ± 5) °C.
Kalibrert vekt med stor nok kapasitet og
nøyaktighet på  0,1 g.
Sikter skal ha følgende åpninger i mm for 10-14
mm-fraksjonen: 1,6, 10,0, 11,2 eller 12,5 og 14,0.
For test av 31,5-50,0 mm-fraksjonen benyttes
følgende sikt: 1,6, 31,5, 40,0 og 50,0 mm.

Kommentar: Det kan være lurt å benytte
avlastningssikt mellom 1,6 mm og det nederste
siktet i testfraksjonen. Dette vil beskytte 1,6 mmsiktet og samtidig fordele prøvematerialet jevnere
under oppveiing etter testing.
Målesylinder for nøyaktig oppmåling av mengde
vann (2,50 ± 0,05) liter.
En stor nok balje eller et kar til å samle opp prøve,
vann og stålkuler etter tromlingen.

4. Fremgangsmåte

For hver av de to parallellene utføres følgende
prosedyre: Tilsett eventuelt nye kuler til massen
av kulene blir (5000 ± 5) g. Ha så stålkulene i
trommelen og tilsett deretter prøven (500 ± 2) g
og vann (2500 ± 50) ml.
Skru lokkene på tromlene og sett dem på
apparatet i vannrett posisjon. Tromlene skal
rotere med hastighet 100 ± 5 omdreininger/min i
(12000 ± 10) omdreininger, dvs. ca. to timer.
Etter tromling vaskes hver parallell for seg. Hver
prøve med tilhørende stålkuler helles over i en
siktesats (1,6 mm – 8,0 mm), og vaskes ren. Skill
stålkulene og steinmaterialet fra hverandre. En
magnet letter arbeidet, men er ikke påkrevd. Sørg
for at steinkorn ikke blir med kulene, eller at det
blir liggende igjen kuler i prøven. Kun materiale
større enn 1,6 mm tas vare på.
Materialet tørkes i varmeskap ved (110 ± 5) °C til
det har oppnådd konstant vekt, avkjøles og veies
samlet for hver parallell (m 1 og m2 ).

Kommentar: Ikke sikt prøven med stålkulene i, for
de kan slipe ned materialet ytterligere, og siktene
kan ta skade.
Hvis siktene tåler det, kan materialet tørkes på
siktene i varmeskap. Vei opp sikterestene separat.

4.1 Tilordning av prøver 10,0-14,0 mm
Til prøven er det nødvendig å ha minst 2 kg av
graderingen 10-14 mm. Materialet siktes med
14,0, 12,5 (alternativt 11,2) og 10 mm-sikt for å
fremskaffe to delfraksjoner. Delfraksjonene 1012,5 og 12,5-14 vaskes og tørkes hver for seg til
konstant masse ved (110 ± 5) °C.

4.3 Tilordning av prøve 31,5-50,0 mm

Sett sammen fraksjonene slik at 60-70 % av
prøven består av 10-12,5 og 30-40 % 12,5-14.

Sett sammen prøven med (5000 ± 50) g fra hver
av delfraksjonene, slik at det totalt blir (10000 ±
100) g. Det tilordnes to paralleller.

60-70 % materiale 10-12,5 tilsvarer 300-350 g
30-40 % materiale 12,5-14 tilsvarer 150-200 g
Prøven neddeles så på foreskrevet måte slik at en
får to like paralleller som hver er på (500 ± 2) g.
Dersom det benyttes 11,2 som mellomsikt vil
prøvesammensetningen være 30-40 % av 10-11,2
mm-fraksjonen, og 60-70 % av 11,2-14 mmfraksjonen.
30-40 % materiale 10-11,2 tilsvarer 150-200 g
60-70 % materiale 11,2-14 tilsvarer 300-350 g
4.2 Utførelse av test med 10-14 mm materiale
Sikt kulene på kalibreringsbrettet, og kasser de
som faller igjennom med jevne mellomrom (minst
en gang årlig, men dette avhenger av bruk).

Det behøves minst 25 kg materiale i fraksjonen
31,5-50,0 mm. To delfraksjoner siktes ut på 31,540,0 mm og 40,0-50,0 mm. Delfraksjonene vaskes
og tørkes hver for seg til konstant masse ved (110
± 5) °C, og avkjøles.

4.4 Utførelse av test med 31,5-50,0 mm
Det benyttes ikke stålkuler under tromlingen av
grovpukk. De to prøvene på (10000 ± 100) g
hver pluss (2000 ± 50) ml vann puttes i hver sin
store trommel.

Kommentar: Legg merke til at det benyttes
mindre vann ved utførelse av micro-Deval-test
for grove masser enn for referansefraksjonen 1014 mm.
Skru lokkene på tromlene og sett dem på
apparatet i vannrett posisjon. Tromlene skal
rotere med hastighet (100 ± 5) omdreininger per
minutt i (14000 ± 10) omdreininger, dvs. knapt
to og en halv time.
Etter tromling vaskes hver parallell for seg. Det er
hensiktsmessig å fordele den store mengden
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materiale i flere omganger ved at det helles
porsjonsvis over i en siktesats bestående av 1,6
mm og et avlastningssikt (f.eks. 22,4 mm). Når
materialet større enn 1,6 mm er vasket rent,
flyttes det over til et oppsamlingskar inntil hele
prøven er vasket ferdig.
Materialet tørkes i varmeskap ved (110 ± 5) °C til
det har oppnådd konstant vekt, avkjøles og veies
samlet for hver parallell (m RB1 og mRB2 ).

5. Resultater
5.1 Resultater for prøver 10,0-14,0 mm

hvor:

500-m1
5

MDE2 =

500-m2
5

M DE(1,2) = analyseverdi for hver enkelt parallell
m(1,2) = summen av materiale større enn 1,6 mm
for hver parallell
Verdiene beregnes med én desimal, og
gjennomsnittet av de to parallellene utgjør den
endelige M DE-verdien for prøvematerialet. Den
midlede verdien avrundes til nærmeste heltall.
Både micro-Deval-verdien, MDE, og verdier for de to
delprøvene (MDE1 og MDE2) skal rapporteres.
5.2 Resultater for prøver 31,5-50,0 mm
Micro-Deval-koeffisienten er prosent gjennomgang på 1,6 mm–siktet, og beregnes slik for de
to parallelle prøvene for jernbaneballastfraksjonen 31,5-50,0 mm:

10000-mRB1
MDE,RB1 =
100

Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 1097-1)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilke fraksjoner som er testet
MDE, og enkeltresultater MDE1 og MDE2
MDE,RB, og enkeltresultater MDE,RB1 og MDE,RB2
eventuelle avvik

7. Referanser

Micro-Deval-koeffisienten er prosent gjennomgang på 1,6 mm–siktet, og beregnes slik for de
to parallelle prøvene for referansefraksjonen 1014 mm:

MDE1 =

6. Rapportering

10000-mRB2
MDE,RB2 =
100

hvor:
M DE,RB(1,2) = analyseverdi for hver enkelt parallell
mRB(1,2) = summen av materiale større enn 1,6
mm for hver parallell
Verdiene beregnes med én desimal, og
gjennomsnittet av de to parallellene utgjør den
endelige M DE,RB -verdien for prøvematerialet. Den
midlede verdien avrundes til nærmeste heltall.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-1 (2011): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 1:
Bestemmelse av motstand mot slitasje (microDeval)
NS-EN 932-5 (2012): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5: Vanlig utstyr
og kalibrering.

8. Tillegg
8.1 Micro-Deval utført på tørt materiale
Det er mulig å utføre micro-Deval tørt, dvs. kun
med stålkuler for fraksjonen 10-14 mm.
Ved å tromle prøven tørr, kan det framskaffes
tilleggsopplysninger om materialet.
Det er referansemetoden med vann som gjelder, så
tørr tromling erstatter ikke våt kjøring. Det er mulig
å kjøre tørr test samtidig med våt dersom
apparaturen har plass for fire tromler.
Metoden utføres likt som referansemetoden med
hensyn til prøvemengde (500 ± 2) g og antall
omdreininger (12000 ± 10). Parallellene vaskes
hver for seg og materiale større enn 1,6 mm tørkes,
avkjøles og veies. Beregning av micro-Devalkoeffisienten utføres på samme måte som for
referansemetoden. Micro-Deval-koeffisienten for
tørt materiale betegnes MDS.
8.2 Micro-Deval utført på alternative fraksjoner
Det gis også rom for å utføre micro-Deval på
alternative testfraksjoner. Mengden stålkuler må
tilpasses fraksjonen som blir testet, og
sammensetningen av delfraksjonene må følge tabell
142-1.
Fremkomne analyseverdier vil ikke nødvendigvis bli
identisk med referansefraksjonen 10-14 mm, så de
må betraktes som orienterende.
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Tabell 142-1 Alternative testfraksjoner med
mellomsikt, kulevekt og prøvesammensetning av
delfraksjoner.
Fraksjon

Mellomsikt

Gj.gang m-sikt

Kulevekt

(mm)

(mm)

(%)

(g)

4,0-6,3

5,0

30-40

2000 ± 5

4,0-8,0

6,3

60-70

2800 ± 5

6,3-10,0

8,0

30-40

4000 ± 5

8,0-11,2

10,0

60-70

4400 ± 5

11,2-16,0

14,0

60-70

5400 ± 5

Kommentar: For fraksjon 4,0-6,3 mm vil en prøve
være sammensatt av 150-200 g fra 4,0-5,0 mm og
300-350 g fra kornstørrelsen 5,0-6,3 mm, totalt
(500 ± 2) g.
Prosedyre for utførelse og beregning er lik
referansemetoden.
I rapporten må det framgå hvilken fraksjon som er
testet, og kulevekt som er benyttet.

Gj.gang m-sikt = gjennomgang av materiale på
mellomsikt.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
14 Kornform og mekaniske egenskaper

143 Kulemøllemetoden
Mars 2015 (erstatter metode 14.455, mars 2005)

1. Hensikt
Metoden går ut på at tilslag i bestemte fraksjoner
tromles med stålkuler og vann en time. Mengden
bortslitt masse gir indikasjon på materialets
motstandsevne mot piggdekkslitasje.
1.1 Testfraksjoner
Testen utføres normalt på 11,2-16,0 mm-fraksjon,
men kan også utføres på 8,0-11,2 mm.
Figur 143-1 Kulemøllens dimensjoner i mm.

2. Definisjoner
Kulemølleverdien (AN): Verdien er prosentvis
innhold av materiale mindre enn 2,0 mm etter
tromling (bortslitt masse). Det utføres to
paralleller, og kulemølleverdien er gjennomsnittsverdien av parallellene. En lav verdi indikerer et
slitesterkt materiale. Symbolet AN står for «Abrasion
Nordic type».
Det stilles krav til kulemølleverdi for asfalttilslag.
Foreløpig stilles kravet kun til 11,2-16,0 mmfraksjonen.

I kulemølla skal det være montert tre utskiftbare
ribber av fjærstål eller et annet hardt og seigt stål.
Påse at ribbene er utformet i henhold til figur 1431, og at de er montert riktig i forhold til kjøreretning. Ribbene skal ha en lengde på (333 ± 1)
mm.
Før bruk skal ribbene slipes til i trommelen i (24
±1) timer. Til dette skal det brukes et hardt tilslag
med kulemølleverdi bedre enn 6. Det harde
materialet tromles sammen med stålkuler og vann
som ellers i metoden. Ribbene slites ved bruk. En
ribbe skal skiftes når den har tapt 15 g av sin
opprinnelige vekt. Ribbene må veies før og etter
innkjøring. Forventet slitasje kan beregnes ut fra
registrert vekttap. Ribbene skal deretter
kontrolleres (veies og måles) hvert andre år
(avhenger av bruk).

3. Utstyr
-

Kulemølla må være produsert etter mål i henhold til
standard, og holde en hastighet på (90 ± 3)
rotasjoner per minutt. Den må også være tilknyttet
et tellerverk som stopper automatisk ved oppnådde
5400 omdreininger.

kulemølle
stålkuler
kalibreringsbrett/kuletolk
magnet
varmeskap
vekt
sikter
målesylinder
balje el.l.

Trommelens mål skal også kontrolleres hvert andre
år. Når trommelens innvendige diameter er videre
enn 208,6 mm, må den byttes ut.
Stålkulene skal være kulelagerkuler i henhold til ISO
3290 med diameter 15,0 (+0,1/0,5) mm for
testfraksjon 11,2-16,0 mm. For testfraksjon 8,011,2 mm skal kulene ha en diameter på 11,1
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(+0,1/-0,5) mm. Hardhet på kulene skal være
mellom HRC 60 og HRC 67.

Prøvens masse i forhold til densitet er gitt i tabell
143-1.

Til å skille ut kuler som er blitt for små, skal det
brukes et kalibreringsbrett/kuletolk med spalteåpninger på 14,5 mm for 11,2-16,0 mm, og 10,6
mm for testfraksjon 8,0-11,2 mm. Denne sjekken
utføres jevnlig, men minimum en gang per år.

Prøvestørrelsen beregnes slik:

En sterk magnet (ikke elektromagnet!) skal kunne
skille stålkulene fra prøvematerialet etter test. For
sterk magnet vil magnetisere stålkulene.
Varmeskapet skal være ventilert og kunne holde
jevn temperatur på (110 ± 5) °C.
Kalibrert vekt med stor nok kapasitet og
nøyaktighet på  0,1 g.
Sikter skal ha følgende åpninger i mm for 11,2-16
mm-fraksjonen: 2,0, 11,2, 14,0 og 16,0
For test av 8,0-11,2 mm-fraksjonen trengs
følgende sikt: 2,0, 8,0, 10,0 og 11,2 mm.

Kommentar: Det kan være lurt å benytte
avlastningssikt mellom 2,0 mm og det nederste
siktet i testfraksjonen. Dette vil beskytte 2,0 mmsiktet og samtidig fordele prøvematerialet jevnere
under oppveiing etter testing.
Målesylinder for nøyaktig oppmåling av mengde
vann (2,00 ± 0,01) liter.
En stor nok balje eller et kar til å samle opp prøve,
vann og stålkuler etter forsøket.

4. Fremgangsmåte

hvor:

1000 ∙ ρ
M1 = (
± 5) ∙ g
2,65

M1 = prøvens masse i gram
 = materialets densitet angitt som Mg/m³
4.2 Utførelse av test
Sikt først kulene på kalibreringsbrettet, og kassér
de som faller igjennom. Tilsett nye kuler til
massen av kuler blir (7000 ± 10) g.
Putt stålkulene (7000 ± 10) g og deretter prøven
i trommelen, og tilsett (2000 ± 10) ml vann. Fest
lokket på trommelen, og senk den til vannrett
posisjon. Trommelen skal rotere med hastigheten
(90 ± 3) omdr./min. til (5400 ± 10) omdreininger,
dvs. i en time. Deretter tømmes møllens innhold i en
balje, og trommelen spyles ren.
Prøven samt stålkulene helles videre over i en
siktesats bestående av 2 mm-siktet, med et par
avlastningssikt over, eksempelvis 8 mm og 14 mm.
Prøven vaskes så ren. Stålkulene fjernes deretter
med magneten. Sørg for at steinkorn ikke blir med
kulene, eller at det blir igjen kuler i prøven. Kun
materiale større enn 2 mm tas vare på. Materialet
tørkes i varmeskap ved (110 ± 5) °C til det har
oppnådd konstant vekt, avkjøles og veies samlet.
Vekta på materialet større enn 2 mm noteres, M2.
Prosedyren gjentas for den andre parallellen.

4.1 Tilordning av prøver
Aller først må densiteten til prøvematerialet
bestemmes i henhold til NS-EN 1097-6 (metode
123 Densitet for materiale 4,0-31,5 mm).
Når densiteten er kjent, proporsjoneres to
testparalleller. Til prøven er det nødvendig å ha
minst 5 kg av testfraksjonen. Prøven deles ned på
foreskreven måte. Hver delprøve skal vaskes og
tørkes til konstant masse ved (110 ± 5) °C. Sikt
prøvene på: 16,0, 14,0, og 11,2 mm-sikter, eller
11,2, 10,0 og 8,0 mm-sikter hvis det er 8,0-11,2fraksjonen som skal testes.
Sett sammen hver delprøve av fraksjoner som angitt:

(for 11,2-16,0 mm-fraksjonen)
- Fraksjonen 11,2-14,0 mm = (65 ± 1) %
- Fraksjonen 14,0-16,0 mm = (35 ± 1) %

(for 8,0-11,2 mm-fraksjonen)

Kommentar: Ikke sikt prøven med stålkulene i, for
de kan slipe ned materialet ytterligere, og siktene
kan ta skade.
Hvis siktene tåler det, kan materialet tørkes på
siktene i varmeskap. Vei opp sikterestene separat.

5. Resultater
Kulemølleverdien er prosent gjennomgang på 2
mm- siktet, og beregnes slik for hver parallell:

AN1 og AN2 =
hvor:

(M1-M2)
∙ 100
M1

AN1 og AN2 = kulemølleverdi for parallell 1 og 2
M1 = tørr prøves masse i gram før test
M2 = summen av sikterester fra sikting etter test
på sikter med åpninger større enn 2 mm
(f.eks.: 14,0, 11,2, 10,0, 8,0 og 2,0 mm)

- Fraksjonen 8,0-10,0 mm = (65 ± 1) %
- Fraksjonen 10,0-11,2 mm = (35 ± 1) %
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Endelig kulemølleverdi for et prøvemateriale er
gjennomsnittet av de to parallellene:

AN =

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

(AN1+AN2)
2

-

Både kulemølleverdien, AN, og verdier for de to
delprøvene (AN1 og AN2) skal rapporteres.
Kulemølleverdien angis med én desimal.
5.1 Ved stort avvik mellom paralleller og AN
Hvis differansen mellom verdiene for hver av
delprøvene (AN1 og AN2) avviker mer enn 10 % fra
mølleverdien (AN), skal analysen utføres på nytt
med nytt materiale. Det er derfor viktig at prøven er
stor nok (5 kg).
Det behøves ikke å utføre ny test hvis verdiene for
AN1 og AN2 er bedre enn 5,0.
Etter at to nye paralleller er testet, beregnes en ny
gjennomsnittsverdi for alle de fire parallellene.
Følgende verdier benyttes: AN1, AN2, AN3 og AN4.

AN =

referanse til standard (NS-EN 1097-9)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilke fraksjoner som er testet
analyseverdi AN, og delprøveresultater AN1 og
AN2
- eventuelle avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1097-9 (2014): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 9:
Bestemmelse av motstand mot piggdekkslitasje.
Nordisk metode
NS-EN 1097-6 (2013): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 6:
Bestemmelse av korndensitet og vannabsorpsjon.

(AN1+AN2 + AN3+AN4 )
4

Deretter beregnes standardavviket, σ:

(AN1-AN)2 + (AN2-AN)2 + (AN3-AN)2 + (AN4-AN)2)
σ=√
4

NS-EN 932-5 (2012): Prøvingsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5: Vanlig utstyr
og kalibrering.

Hvis standardavviket (σ) blir større enn 9 %, utføres
følgende beregning for å se om ekstremverdier kan
forkastes:

Q1 =

(AN2-AN1)
(AN4 - AN1)

Q2 =

(AN4-AN3)
(AN4 - AN1)

Hvis Q1 eller Q2 blir > 0,829, forkastes verdien(e)
med størst avvik. Beregn ny gjennomsnittsverdi for
AN for gjenværende delprøveresultater.

Kommentar: Den kritiske verdien 0,829 refereres til
Dixon’s test ved 5% nivå. Dixon’s test er en
statistisk metode som beregner om verdier med
store avvik skal ekskluderes eller beholdes.
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8. Tillegg
Tabell 143-1 Prøvemengder til kulemølle (M1)
innveid i gram avhengig av densitet og fraksjon.
Dens itet
(g/c m 3 )

11.2- 14.0 mm/
14.0- 16.0 mm/
8.0- 10.0 mm (g) 10.0- 11.2 mm (g)

M1
(g)

2,60

637,7

343,4

981,1

2,61

640,2

344,7

984,9

2,62

642,6

346,0

988,7

2,63

645,1

347,4

992,5

2,64

647,5

348,7

996,2

2,65

650,0

350,0

1000,0

2,66

652,5

351,3

1003,8

2,67

654,9

352,6

1007,5

2,68

657,4

354,0

1011,3

2,69

659,8

355,3

1015,1

2,70

662,3

356,6

1018,9

2,71

664,7

357,9

1022,6

2,72

667,2

359,2

1026,4

2,73

669,6

360,6

1030,2

2,74

672,1

361,9

1034,0

2,75

674,5

363,2

1037,7

2,76

677,0

364,5

1041,5

2,77

679,4

365,8

1045,3

2,78

681,9

367,2

1049,1

2,79

684,3

368,5

1052,8

2,80

686,8

369,8

1056,6

2,81

689,2

371,1

1060,4

2,82

691,7

372,5

1064,2

2,83

694,2

373,8

1067,9

2,84

696,6

375,1

1071,7

2,85

699,1

376,4

1075,5

2,86

701,5

377,7

1079,2

2,87

704,0

379,1

1083,0

2,88

706,4

380,4

1086,8

2,89

708,9

381,7

1090,6

2,90

711,3

383,0

1094,3

2,91

713,8

384,3

1098,1

2,92

716,2

385,7

1101,9

2,93

718,7

387,0

1105,7

2,94

721,1

388,3

1109,4

2,95

723,6

389,6

1113,2

2,96

726,0

390,9

1117,0

2,97

728,5

392,3

1120,8

2,98

730,9

393,6

1124,5

2,99

733,4

394,9

1128,3

3,00

735,8

396,2

1132,1

3,01

738,3

397,5

1135,8

3,02

740,8

398,9

1139,6

3,03

743,2

400,2

1143,4

3,04

745,7

401,5

1147,2

3,05

748,1

402,8

1150,9

3,06

750,6

404,2

1154,7

3,07

753,0

405,5

1158,5

3,08

755,5

406,8

1162,3

3,09

757,9

408,1

1166,0

3,10

760,4

409,4

1169,8

3,11

762,8

410,8

1173,6

3,12

765,3

412,1

1177,4

3,13

767,7

413,4

1181,1

3,14

770,2

414,7

1184,9

3,15

772,6

416,0

1188,7
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
14 Kornform og mekaniske egenskaper

144 Flisighetsindeks
Mars 2015 (erstatter metode 14.4521, mars 2005)

Tabell 144-1 Minimum prøvemengde i forhold til D

1. Hensikt
Det stilles krav til flisighet til et materiale som skal
anvendes i ulike deler av en vegkonstruksjon. For
flisig materiale er ugunstig for stabiliteten.
Denne metoden angir hvordan flisighetsindeks skal
bestemmes. Den gjelder for alle typer tilslag, også
gjenvinningsmateriale. Den gjelder ikke for
kornstørrelser større enn 100 mm eller mindre enn
4 mm.

2. Definisjoner
D: øvre kornstørrelse i en fraksjon
d: nedre kornstørrelse i en fraksjon
Delfraksjonene deles inn etter forholdet D = 1,25 d
FI: flisighetsindeks
Flisighetsindeks for en fraksjon er prosent
gjennomgang på fraksjonens tilhørende stavsikt.
Flisighetsindeks beregnes ut fra sum av prosent
gjennomgang på stavsiktene som prosentandel av
hele prøvens masse.

3. Utstyr
-

sikter (kvadratiske åpninger)
stavsikter (spalteåpninger)
vekt
tørkeskap

Vekt må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0,1 % av innveid prøve.
Tørkeskapet må holde en konstant temperatur på
(110 ± 5) °C.

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvestørrelse
Det er den øvre kornstørrelsen til prøven som
bestemmer hvor stor mengde prøvemateriale som
skal testes, se tabell 144-1.
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Øvre kornstørrelse (D)

Prøvestørrelse

(mm)

(kg)

90

80

63

40

45

20

31,5

10

22,4

5

16

2,6

11,2

1,4

8

0,6

Kommentar: Hvis prøvens masse ikke samsvarer
med denne tabellen, er den oppnådde
kornfordelingen ikke i henhold til Norsk Standard,
og dette må angis i rapporten (avvik).
Tabell 144-2 Fraksjoner med tilhørende stavsikter
Fraksjon (d/D)

Spaltebredde stavsikt

(mm)

(mm)

80/100

50

63/80

40

50/63

31,5

40/50

25

31,5/40

20

25/31,5

16

20/25

12,5

16/20

10

12,5/16

8

10/12,5

6,3

8/10

5

6,3/8

4

5/6,3

3,15

4/5

2,5

4.2 Prøvepreparering
Når prøvemengden er bestemt kan tilordningen av
prøven ta til. Først splittes prøven ned til riktig
størrelse i henhold til NS-EN 932-2/metode 101.
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Vask og tørk prøven til konstant masse ved (110 ±
5) °C. La den avkjøles, og vei den så. Vekta, M0
noteres.

Flisighetsindeks for hver fraksjon er:

Undersøkelsen består av to sikteoperasjoner.
Prøven siktes først på platesikter med kvadratiske
åpninger for å dele den inn i fraksjoner. Så siktes
hver fraksjon på tilhørende stavsikter som angitt i
tabell 144-2.

hvor:

4.3 Sikting med kvadratsikt
Sikt materialet maskinelt på kvadratiske sikter i 10
minutter, og vei opp alt som er større enn 100 mm
og mindre enn 4 mm. Vektene for de to fraksjonene
noteres (M<4 og M>100), og deretter kan materialet
kastes. Resten av materialet veies, dvs. det som er
mellom 4 mm og 100 mm. Det er dette som er
testfraksjonen.
Hver delfraksjon som er siktet veies opp separat
med en nøyaktighet på ± 1 g, og vektene noteres
enkeltvis.
4.4 Sikting med stavsikt
Deretter håndsiktes hver delfraksjon med hvert sitt
respektive stavsikt. Disse er angitt i tabell 144-2.
Siktingen anses som ferdig når ikke mer enn 1 %
passerer i løpet av 1 minutt. Vei gjennomgangen fra
hvert stavsikt. Alle masser noteres i hele gram.

5. Resultater
Beregn sum av masser fra hver fraksjon di/Di, og
noter denne som M1.
Hver fraksjon di/Di, har en gjennomgang på sin
tilsvarende stavsikt Di/2. Denne beregnes og
noteres som M2.

FIi=

mi
∙
Ri

100

Ri = masse i gram av hver fraksjon di/Di
mi = masse i gram av gjennomgang på
tilhørende stavsikt Di/2 fra hver fraksjon
di/Di

Kommentar: Hvis summen av massene Ri sammen
med vraket materiale avviker mer enn 1 % fra
massen M0, skal analysen gjentas med nytt
materiale.
Tabell 144-3 i punkt 8 tillegg viser et
arbeidsskjema som kan benyttes for utføring av
flisighetsindeks.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 933-3)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilken fraksjon som er testet samt prøvevekt
analyseverdi FI, og eventuelt FIi for hver
delfraksjon
- avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 933-3 (2012): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag. Del 3:
Bestemmelse av kornform. Flisighetsindeks.

M2

FI= M ∙ 100
1

hvor:
M1 = sum av massene i alle fraksjoner di/Di
målt i gram
M2 = sum av massene av gjennomgang på
stavsikt fra alle fraksjoner målt i gram
Flisighetsindeks (FI) skal noteres med nærmeste hele
tall.
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8. Tillegg
Tabell 144-3 Forslag til arbeidsskjema for måling av flisighetsindeks (FI)

FLISIGHETSINDEKS

Dato: ……………………….
Signatur: …………………..

Arbeidsskjema
Flisighetsindeks NS-EN 933-3

Prøvenummer: ..…………………………………….
Materialtype: ………………………………………………
Dato uttatt: .………………………………………….
Prøvested: …………………………………………………
Signatur: ………………………………………………
Prøvens totale masse før analyse M0 = ……………… g

Sikterest på 100 mm-sikt: ……………………..g
Gjennomgang på 4 mm-sikt: ………………….g
Sum av vraket materiale:………………………..g

Fraksjon

Sikterester (Ri)

Spaltebredde

Gjennomgang på

FIi =

på kvadratsikt

stavsikt

stavsikt (mi)

(mi/Ri)  100

(g)

(mm)

(g)

(%)

(mm)
80/100

50

63/80

40

50/63

31,5

40/50

25

31,5/40

20

25/31,5

16

20/25

12,5

16/20

10

12,5/16

8

10/12,5

6,3

8/10

5

6,3/8

4

5/6,3

3,15

4/5

2,5

M1 = ∑Ri =

M2 = ∑mi =

FI=(M2/M1)  100 =

Kontroll av massetap:
Massetap=

M0-{M1 + (materiale>100 mm) + (materiale<4 mm)}
M0

 100

Ny test utføres hvis massetapet er > 0.1 %
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
14 Kornform og mekaniske egenskaper

145 Formindeks (stenglighetsindeks)
Mars 2015 (erstatter metode 14.4522, april 2005)

Tabell 145-1 Minimum prøvemengde i forhold til D

1. Hensikt
Metoden måler forholdet mellom lengde og
tykkelse for hvert enkelt steinkorn av en bestemt
prøvemengde. Testen utføres på kornstørrelser
mellom 4-63 mm. Målingen utføres med skyvelære.

Øvre kornstørrelse (D)

Prøvestørrelse

(mm)

(kg)

63

45

45

17,5

Formindeksen beregnes ut fra masse steinkorn hvor
lengde (L) delt på tykkelse (E) er større enn 3.
Denne massen sammenlignes med total
prøvemengde som undersøkes, og tallverdien som
framkommer uttrykkes som prosent av hel prøve.

31,5

6

22,4

2,5

2. Definisjoner
D: øvre kornstørrelse i en fraksjon
d: nedre kornstørrelse i en fraksjon
E: tykkelse (et steinkorns minste bredde)
L: lengde (et steinkorns største utstrekning)
SI: formindeks, forholdstallet mellom stenglige korn
og summen av stenglige og kubiske korn i en
prøve. SI kommer fra engelsk, «shape index».

3. Utstyr
-

1
0,3

8

0,1

Kommentar: Hvis prøvens masse ikke samsvarer
med denne tabellen, er den oppnådde
kornfordelingen ikke i henhold til Norsk Standard,
og dette må angis i rapporten (avvik)
4.2 Prøvepreparering
Prøven deles ned i henhold til NS-EN 9322/metode 101, og tørkes ved (110 ± 5) °C til
konstant masse. Fjern det som er grovere enn 63
mm og finere enn 4 mm ved sikting.
Vask og tørk prøven til konstant masse ved (110 ±
5) °C. La den avkjøles, og vei den så. Vekta, M0
noteres.

sikter (kvadratiske åpninger)
skyvelære
vekt
tørkeskap

4.2.1 Generelt

Vekt må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0,1 % av innveid prøve.
Tørkeskap må kunne holde en konstant temperatur
på (110 ± 5) °C.

4. Fremgangsmåte

Analysen utføres på hver fraksjon di/Di der Di  2di.
For vide fraksjoner, der D>2d, tilordnes
delfraksjoner slik at Di  2di.
Følgende sikter kan benyttes:
4-5,6-8-11,2-16-22,4-31,5-45-63 mm.
Verdiene av di og Di for hver fraksjon rapporteres i
analyserapporten.

4.1 Prøvestørrelse
Det er den øvre kornstørrelsen til prøven som
bestemmer hvor stor mengde prøvemateriale som
skal testes, se tabell 145-1.
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Tabell 145-2 Fraksjoner der Di/di ≤ 2.

4-5,6
8-11,2
16-22,4
31,5-45

Ulike fraksjoner
(mm)
4-8
5,6-8
8-16
11,2-16
16-31,5 22,4-31,5
31,5-63
45-63

Tabell 145-3 Fraksjoner der Di/di > 2.

5,6-11,2
11,2-22,4
22,4-45

Skill ut den dominerende fraksjonen di/Di ved
sikting etter NS-EN 933-1/metode 131.

Ulike fraksjoner
(mm)
4-16 4-22 4-32 4-45
5-22 5-32 5-45 5-63
8-32 8-45 8-63
11-45 11-63
16-63

4-11
5-16
8-22
11-32
16-45
22-63
(5=5,6, 11=11,2, 22=22,4, 32=31,5)

4-63

Fjern materiale som er mindre enn di og større enn
Di. Noter massen av di/Di som M1. Mål lengden L og
tykkelsen E for hvert steinkorn med skyvelære der
det er nødvendig, og ta til side de partikler som har
forholdstall L/E > 3. Disse betegnes som ikkekubiske.

Notér massen av hver fraksjon (Mi). Beregn og notér
massen i fraksjonen di/Di som prosent Vi av
prøvens masse M0.

Vei de ikke-kubiske steinkornene, og noter massen
som M2 når målingen er utført.

Hvis noen fraksjoner, di/Di inneholder færre enn
100 partikler, angis dette i rapporten.

Antall steinkorn som krever individuell
klassifisering med skyvelære kan reduseres ved en
forhåndsutskilling av partikler som tydelig er
kubiske.

Hvis en delfraksjon di/Di inneholder et overskudd
av antall partikler, kan fraksjonen deles ned i
henhold til NS-EN 932-2/metode 101, men etter
neddelingen skal det være minst 100 partikler
igjen.

Figur 145-1 viser et eksempel på skyvelære.

Fjern de fraksjoner di/Di som inneholder mindre
enn 10 % av M0.

Notér massen av partiklene i hver delfraksjon di/Di
som M1i.
For hver enkelt delfraksjon måles lengden L og
tykkelsen E for hvert enkelt steinkorn med
skyvelære der det er nødvendig. Partikler hvor
forholdet mellom lengden og tykkelsen er større
enn 3, sorteres ut, og betegnes som ikke-kubiske.
Notér massen av ikke-kubiske steinkorn i hver
fraksjon di/Di som M2i. Eksempel på arbeidsskjema
som kan benyttes er vist i tabell 145-4, punkt 8.
tillegg.

Figur 145-1 Eksempel på skyvelære for måling av
tykkelse (E) og lengde (L).
4.2.3 Prøver der D > 2d
Dersom prøvefraksjonen er vid og gir D > 2d, deles
prøven inn i delfraksjoner slik at di/Di  2di ved
sikting. Verdiene av di og Di for hver fraksjon skal
rapporteres i analyserapporten.
Fraksjoner hvor D>2d er gitt i tabell 145-3.
Delfraksjoner som kan benyttes ses i tabell 145-2.

5. Resultater
5.1 Beregninger
Beregningen av formindeksen, SI, avhenger av
forholdet mellom øvre (D) og nedre kornstørrelse
(d) i en fraksjon.
5.1.1 For prøver der D  2d
Formindeks (SI) beregnes etter formelen:
M2

SI= M ∙ 100
1

hvor:
M1 = prøvens masse i gram
M2 = masse ikke-kubiske korn i gram
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Formindeks (SI) skal angis med nærmeste hele tall.

6. Rapportering

5.1.2 For prøver der D > 2d

Prøvingsrapporten skal inneholde:

5.1.2.1 Delfraksjoner som ikke er redusert

-

Formindeks (SI) beregnes etter formelen:
∑M2i

SI= ∑M ∙ 100
1i

hvor:
∑M1i = summen av delfraksjonene i gram
∑M2i = summen av ikke-kubiske partikler i hver
delfraksjon oppgitt i gram
Formindeks (SI) skal angis med nærmeste hele tall.
5.1.2.2 Delfraksjoner som er redusert
Beregn prosent ikke-kubiske partikler i hver
delfraksjon som er undersøkt, og beregn de som
SIi. Kalkuler middelverdi for prosent ikke-kubiske
partikler (SI) i henhold til følgende ligning:

SI=

∑(Vi x SIi)
∑Vi

-

referanse til standard (NS-EN 933-4)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
fraksjon (d/D) som er testet samt prøvevekt (M0)
masse av fraksjon(er) som er undersøkt (M1 eller
M1i)
Masse av ikke-kubiske partikler i fraksjonen(e)
som er undersøkt (M2 eller M2i)
verdier av di og Di for de undersøkte fraksjonene
analyseverdi SI som et helt tall
avvik (dersom delfraksjoner inneholder færre enn
100 korn)

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 933-4 (2008): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag Del 4:
Bestemmelse av kornform. Formindeks.

∙ 100

hvor:
Vi = prosent masse som en delfraksjon utgjør av
hel prøve
SIi = prosent masse av ikke-kubiske partikler i
en delfraksjon
Formindeks (SI) skal angis med nærmeste hele tall.
Tabell 145-4 i pkt. 8 tillegg kan benyttes for
beregning av formindeks.

R210 Laboratorieundersøkelser

side 79

Mars 2015

145
8. Tillegg
Tabell 145-4 Forslag til arbeidsskjema for måling av formindeks (SI)

FORMINDEKS

Dato: ……………………….
Signatur: …………………..

Arbeidsskjema
Formindeks NS-EN 933-4

Prøvenummer: ..…………………………………….
Materialtype: ………………………………………………
Dato uttatt: .………………………………………….
Prøvested: …………………………………………………
Signatur: ………………………………………………
Prøvens totale masse før analyse M0 = ……………… g

Sikterest på 63 mm-sikt: ..……………………..g

(NB! Etter at materiale < 4 mm og > 63 mm er
fjernet)

Gjennomgang på 4 mm-sikt: ………………….g
Materiale < 4mm og > 63mm:………… ……..g

Fraksjon

Total vekt alle

Ikke-kubiske

SIi =

Vi =

di/Di

korn (M1 / M1i )

korn (M2/ M2i)

(M2/M1)  100

(Mi/M0)  100

(mm)

(g)

(g)

(%)

(%)

4/5,6
4/8
5,6-8
5,6-11,2
8-11,2
8-16
11,2-16
11,2-22,4
16-22,4
16-31,5
22,4-31,5
22,4-45
31,5-45
31,5-63
M1=∑M1i =

M2=∑M2i =

SI=(M2/M1)  100 =

∑Vi =

Hvis Vi for en delfraksjon utgjør mindre enn 10 % av M0 ekskluderes den.
SI =
Hvis en eller flere delfraksjoner inneholder færre enn 100 korn, anmerkes
dette i skjemaet.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
14 Kornform og mekaniske egenskaper

146 Andel knuste korn i grovt tilslag
Mars 2015 (erstatter metode 14.4523, mars 2005)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Metoden spesifiserer hvordan prosentinnhold av
knuste korn i grovt tilslag skal bestemmes. Den
gjelder for grus og grusblandet pukk med
størrelser mellom 4 mm og 63 mm. Pukk er 100%
knust berg, og metoden utføres derfor ikke for den
materialtypen.

Det er den øvre kornstørrelsen til prøven som
bestemmer hvor stor mengde prøvemateriale som
skal testes, se tabell 146-1.
Tabell 146-1 Minimum prøvemengde i forhold til D

Partikler sorteres for hånd og deles inn i delvis
knuste, knuste, delvis rundete og rundete korn.
Massen for hver gruppe bestemmes som
prosentandel av prøven.

2. Definisjoner
D: øvre kornstørrelse i en fraksjon
d: nedre kornstørrelse i en fraksjon
tc: helt knust partikkel der mer enn 90% av
overflata er knust
c: delvis knust partikkel der mer enn 50% av
overflata er knust
r: delvis rundet partikkel der mindre enn 50% av
overflata er knust
tr: helt rundet partikkel der mer enn 90% av
overflata er rundet
knuste flater: kanter fra knusing av et gruskorn.
Dersom kantene er forvitret eller slitt, skal de
betraktes som rundet.

Øvre kornstørrelse (D)

Prøvestørrelse

(mm)

(kg)

63

45

45

17,5

31,5

6

22,4

2,5

16

1

11,2

0,3

8

0,1

Kommentar: Hvis prøvens masse ikke samsvarer
med denne tabellen, er den oppnådde kornfordelingen ikke i henhold til Norsk Standard, og
dette må angis i rapporten (avvik).
4.2 Prøvepreparering

Kommentar: Symbolene er forkortelser for engelsk:
tc=totally crushed, c=crushed, r=rounded og
tr=totally rounded.

3. Utstyr
-

4.1 Prøvestørrelse

Prøven deles ned i henhold til NS-EN 9322/metode 101, og tørkes ved (110 ± 5) °C til
konstant masse. Vekta, M0 noteres. Fjern det som er
grovere enn 63 mm og finere enn 4 mm ved
sikting.
Vask og tørk prøven til konstant masse ved (110 ±
5) °C. La den avkjøles, og vei den så. Vekta, M1
noteres.

sikter (kvadratiske åpninger)
vekt
tørkeskap
siktemaskin
børster/pensler

Vekt må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0,1 % av innveid prøve.
Tørkeskap må kunne holde en konstant temperatur
på (110 ± 5) °C.
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4.2.1 Generelt

Tabell 146-3 Fraksjoner der Di/di >2.

Analysen utføres på hver fraksjon di/Di der Di  2di.
For vide fraksjoner, der D>2d, tilordnes
delfraksjoner slik at Di  2di.
Følgende sikter kan benyttes:
4-5,6-8-11,2-16-22,4-31,5-45-63 mm.
Verdiene av di og Di for hver fraksjon rapporteres i
analyserapporten.

Ulike fraksjoner (mm)
4/11

4/16

4/22

4/32

4/45

5/16

5/22

5/32

5/45

5/63

8/22

8/32

8/45

8/63

11/32

11/45 11/63

16/45

16/63

4/63

22/63
4.2.2. Prøver der D  2d

(5=5,6, 11=11,2, 22=22,4, 32=31,5)

Fraksjoner hvor Di/di ≤ 2 er vist i tabell 146-2.

Analyseprøven har massen M1. Noter massen for
hver fraksjon som Mi, og beregn prosentandel (Vi)
av prøven som hver delfraksjon (di/Di) utgjør av
prøvens masse M1.

Tabell 146-2 Fraksjoner der Di/di ≤ 2.
Ulike fraksjoner (mm)
4/5,6

4/8

5,6/8

5,6/11,2

8/11,2

8/16

11,2/16

11,2/22,4

16/22,4

16/31,5

22,4/31,5

22,4/45

31,5/45

31,5/63

45/63

Fjern alle delfraksjoner (di/Di) som utgjør mindre
enn 10 % av M1.
Hvis noen delfraksjoner (di/Di) inneholder færre enn
100 partikler, skal det opplyses om dette i
analyserapporten.

Spre prøven ut over en jevn flate og del partiklene
for hånd inn i følgende grupper:
- knuste partikler (c) inkludert helt knuste
partikler (tc)
- rundede partikler (r) inklusive helt rundete
partikler (tr)
Vei hver gruppe og noter massene som Mc og Mr.
Spre de knuste partikler (c + tc) på en jevn flate og
plukk for hånd ut de partikler som er helt knust
(tc). Vei disse og noter massen som Mtc.
Spre de runde partikler (r + tr) på en jevn flate og
plukk for hånd ut de partikler som er helt rundede.
Vei disse og noter massen som Mtr.

Delfraksjoner (di/Di) som inneholder et større antall
partikler, kan neddeles i henhold til NS-EN 9322/metode 101. Fraksjoner kan deles ned ytterligere
om de inneholder mer enn 200 partikler, men etter
neddelingen skal det være minst 100 partikler
igjen. Noter massen av de partikler som testes fra
hver fraksjon di/Di som M1i og sorter partiklene i
hver av disse gjenværende fraksjoner for seg – som
beskrevet i forrige avsnitt.
Noter massen av knuste, runde, helt knuste og helt
rundede partikler i hver av fraksjonene innen di/Di
og kall dem respektivt: Mci, Mri, Mtci og Mtri.
Eksempel på arbeidsskjema som kan benyttes er
vist i tabell 146-4.

5. Resultater

4.2.3. Prøver der D > 2d
Dersom prøvefraksjonen er vid og gir D > 2d, deles
prøven inn i delfraksjoner slik at di/Di  2di ved
sikting. Verdiene av di og Di for hver fraksjon skal
rapporteres i analyserapporten.
Fraksjoner hvor D>2d er gitt i tabell 146-3.
Delfraksjoner som kan benyttes ses i tabell 146-2.

5.1 Beregninger
Beregningen av prosentandelen knuste korn, C,
avhenger av forholdet mellom øvre (D) og nedre
kornstørrelse (d) i en fraksjon.
5.1.1 For prøver der D  2d
Prosentandelen med noe knuste korn (Cc) beregnes
etter formelen:
Mc

Cc= M ∙ 100
1

Prosentandelen totalt knuste korn (Ctc) beregnes
etter formelen:
Mtc

Ctc= M ∙ 100
1
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Prosentandelen med noe rundete korn (Cr) beregnes
etter formelen:
Mr

Cr= M ∙ 100
1

Prosentandelen totalt rundete korn (Ctc) beregnes
etter formelen:

5.1.2.2 Delfraksjoner som er redusert
Hvis enkelte av fraksjonene er redusert, skal
prosent masse av partikler i hver av gruppene (ci, ri,
tci eller tri) i hver fraksjon di/Di beregnes etter
følgende ligninger:
Prosentandelen med noe knuste korn (Cc):

Cc =

Mtr

Ctr= M ∙ 100

∑(Vi x Cci)
∙
∑Vi

100

1

hvor:

Prosentandelen totalt knuste korn (Ctc):

M1 = prøvens masse i gram
Mc = vekt av delvis knuste korn i gram
Mtc = vekt av helt knuste korn i gram
Mr = vekt av delvis rundete korn i gram
Mtr = vekt av helt rundete korn i gram

Ctc=

Hver av verdiene Cc, Ctc, Cr og Ctr rundes av til
nærmeste hele tall.

Ctr=

100

∑(Vi x Ctri)
∙
∑Vi

100

hvor:

5.1.2.1 Delfraksjoner som ikke er redusert
Hvis ingen fraksjoner er splittet ned, kan prosent
partikler i hver gruppe beregnes etter følgende
ligninger:

Vi = prosent masse som en delfraksjon utgjør
av hel prøve
Cci = prosent masse av delvis knuste partikler i
en delfraksjon
Ctci = prosent masse av helt knuste partikler i
en delfraksjon
Cri = prosent masse av delvis rundete partikler i
en delfraksjon
Ctri = prosent masse av helt rundete partikler i
en delfraksjon

Prosentandelen med noe knuste korn (Cc):
∑Mci

Cc= ∑M ∙ 100
1i

Prosentandelen totalt knuste korn (Ctc):
∑Mtci

Ctc= ∑M ∙ 100
1i

Hver av verdiene Cc, Ctc, Cr og Ctr rundes av til
nærmeste hele tall.

Prosentandelen med noe rundete korn (Cr):
∑Mri

Tabell 146-4 vist i punkt 8 tillegg kan benyttes for
beregning av andel knuste korn.

Cr= ∑M ∙ 100
1i

Prosentandelen totalt rundete korn (Ctc):

6. Rapportering

100

Prøvingsrapporten skal inneholde:

hvor:
∑M1i = summen av delfraksjonene i gram
∑Mci = summen av delvis knuste partikler i
hver delfraksjon oppgitt i gram
∑Mtci = summen av helt knuste partikler i hver
delfraksjon oppgitt i gram
∑Mri = summen av delvis rundete partikler i
hver delfraksjon oppgitt i gram
∑Mtri = summen av helt rundete partikler i hver
delfraksjon oppgitt i gram
Hver av verdiene Cc, Ctc, Cr og Ctr rundes av til
nærmeste hele tall.
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∑(Vi x Cri)
∙
∑Vi

Prosentandelen totalt rundete korn (Ctc):

5.1.2 For prøver der D > 2d

∑Mtri
∙
∑M1i

100

Prosentandelen med noe rundete korn (Cr):

Cr=

Ctr=

∑(Vi x Ctci)
∙
∑Vi
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referanse til standard (NS-EN 933-5)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
fraksjon (d/D) som er testet samt prøvevekt (M0)
masse av fraksjon(er) som er undersøkt (M1/ M1i)
masse av partikler i fraksjonen(e) som er undersøkt (Mtc, Mc, Mtr og Mr)/ (Mtci, Mci, Mtri og Mri)
- analyseverdier for Ctc, Cc, Ctr og Cr som hele tall
- opplysning om delfraksjoner som inneholder
færre enn 100 korn
- eventuelle avvik
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7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 933-5 (1998): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag Del 5:
Bestemmelse av prosentinnhold knuste korn i grovt
tilslag.
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8. Tillegg
Tabell 146-4 Forslag til arbeidsskjema for måling av andel knuste korn

ANDEL KNUSTE KORN

Signatur: …………………..

Arbeidsskjema

Dato: ……………………….

Andel knuste korn NS-EN 933-5
Prøvenummer: ..…………………………………….
Materialtype: ………………………………………………
Dato uttatt: .………………………………………….
Prøvested: …………………………………………………
Signatur: ………………………………………………
Prøvens totale masse før analyse M0 = ……………… g

Sikterest på 63 mm-sikt: ..……………………..g

(NB! Etter at materiale < 4 mm og > 63 mm er fjernet)

Gjennomgang på 4 mm-sikt: ………………….g
Materiale < 4mm og > 63mm:………… ……..g

Fraksjon

Vekt

Knust

Delvis k.

Delvis r.

Rundet

Knust

Delvis k.

Delvis r.

Rundet

di/Di

M1/Mi

Mtc/Mtci

Mc/Mci

Mr/Mri

Mtr/Mtri

Ctc/Ctci

Cc /Cci

Cr/Cri

Ctr/Ctri

Andel
Vi

(mm)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Mc=∑Mci

Mr=∑Mri

Mtr=∑Mtri

Ctc=∑Ctci

Cc=∑Cci

Cr=∑Cri

Ctr=∑Ctri

4/5.6
4/8
5.6-8
5.6-11.2
8-11.2
8-16
11.2-16
11.2-22.4
16-22.4
16-31.5
22.4-31.5
22.4-45
31.5-45
31.5-63
M1=∑Mi Mtc=∑Mtci

Tallverdi
Hvis Vi for en delfraksjon utgjør mindre enn 10 % av M1, ekskluderes den (Vi = (Mi/M1)  100).
Hvis en eller flere delfraksjoner inneholder færre enn 100 korn, anmerkes dette i skjemaet.
Andel knuste korn: (Ctc + Cc)
Andel rundete korn: (Ctr + Cr)
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
14 Kornform og mekaniske egenskaper

147 Andel skjellfragmenter i grovt tilslag
Mars 2015 (ny)

Tabell 147-1 Minimum prøvemengde i forhold til D

1. Hensikt
Metoden spesifiserer hvordan prosentinnhold av
skjellfragmenter i grovt tilslag skal bestemmes.
Den gjelder for grus og grusblandet pukk med
størrelser mellom 4 mm og 63 mm. Pukk er 100%
knust berg, og metoden utføres derfor ikke for den
materialtypen.

Øvre kornstørrelse (D)

Prøvestørrelse

(mm)

(kg)

63

45

2. Definisjoner
D: øvre kornstørrelse i en fraksjon
d: nedre kornstørrelse i en fraksjon
SC: andel skjellfragmenter

17,5
6

22,4

2.5

16

1

11,2

0,3

8

0,1

4.2 Prøvepreparering
Prøven deles ned i henhold til NS-EN 9322/metode 101, og tørkes ved (110 ± 5) °C til
konstant masse. Vekta, M0 noteres. Fjern det som er
grovere enn 63 mm og finere enn 4 mm ved
sikting.

3. Utstyr
-

45
31,5

sikter (kvadratiske åpninger)
vekt
tørkeskap
siktemaskin
børster/pensler

Vekt må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0,1 % av innveid prøve.
Tørkeskap må kunne holde en konstant temperatur
på (110 ± 5) °C.

4. Fremgangsmåte

Vask og tørk prøven til konstant masse ved (110 ±
5) °C. La den avkjøles, og vei den så. Vekta, M1
noteres.
4.2.1 Generelt
Analysen utføres på hver fraksjon di/Di der Di  2di.
For vide fraksjoner, der D>2d, tilordnes
delfraksjoner slik at Di  2di.
Følgende sikter kan benyttes:
4-5.6-8-11.2-16-22.4-31.5-45-63 mm.

4.1 Prøvestørrelse
Det er den øvre kornstørrelsen til prøven som
bestemmer hvor stor mengde prøvemateriale som
skal testes, se tabell 147-1.

Verdiene av di og Di for hver fraksjon rapporteres i
analyserapporten.
4.2.2 Prøver der D  2d
Fraksjoner hvor Di/di ≤ 2 er vist i tabell 147-2.
Tabell 147-2 Fraksjoner der Di/di ≤ 2.
4/5,6
8/11,2
16/22,4
31,5/45
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Ulike fraksjoner (mm)
4/8
5,6/8
5,6/11,2
8/16
11,2/16
11,2/22,4
16/31,5 22,4/31,5
22,4/45
31,5/63
45/63
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Spre prøven ut over en jevn flate og plukk ut
skjellfragmenter for hånd. Vei disse og noter
massen som M2.

5.1.1 For prøver der D  2d
Prosentandelen med skjellfragmenter (SC) beregnes
etter formelen:

4.2.3 Prøver der D > 2d
Dersom prøvefraksjonen er vid og gir D > 2d, deles
prøven inn i delfraksjoner slik at di/Di  2di ved
sikting. Verdiene av di og Di for hver fraksjon skal
rapporteres i analyserapporten.
Fraksjoner hvor D>2d er gitt i tabell 147-3.
Delfraksjoner som kan benyttes ses i tabell 147-2.

4/45
5/63

100

hvor:
M1 = prøvens masse i gram
M2 = vekt av skjellfragmenter i gram
Verdien, SC, rundes av til nærmeste hele tall.

5.1.2.1 Delfraksjoner som ikke er redusert

Ulike fraksjoner (mm)
4/16 4/22 4/32
5/22 5/32 5/45
8/32 8/45 8/63
11/45 11/63
16/63

M2
∙
M1

5.1.2 For prøver der D > 2d

Tabell 147-3 Fraksjoner der Di/di > 2.
4/11
5/16
8/22
11/32
16/45
22/63

SC=

Hvis ingen fraksjoner er splittet ned, kan prosent
skjellpartikler beregnes etter følgende ligning:

4/63

∑M2i

SC= ∑M ∙ 100
1i

hvor:
∑M1i = summen av delfraksjonene i gram
∑M2i = summen av skjellfragmenter i
delfraksjonene i gram

(5=5,6, 11=11,2, 22=22,4, 32=31,5)

Analyseprøven har massen M1. Noter massen for
hver fraksjon som Mi, og beregn prosentandel (Vi)
av prøven som hver delfraksjon (di/Di) utgjør av
prøvens masse M1.

Verdien, SC, rundes av til nærmeste hele tall.

Fjern alle delfraksjoner (di/Di) som utgjør mindre
enn 10 % av M1.

Hvis enkelte fraksjoner er redusert, skal prosent
masse av partikler med skjell i hver fraksjon di/Di
beregnes etter følgende ligning:

Hvis noen delfraksjoner (di/Di) inneholder færre enn
100 partikler, skal det opplyses om dette i
analyserapporten.
Delfraksjoner (di/Di) som inneholder et større antall
partikler, kan neddeles i henhold til NS-EN 9322/metode 101. Fraksjoner kan deles ned ytterligere
om de inneholder mer enn 200 partikler, men etter
neddelingen skal det være minst 100 partikler
igjen. Noter massen av de partikler som testes fra
hver fraksjon di/Di som M1i, og sorter partiklene i
hver av disse gjenværende fraksjoner for seg – som
beskrevet i forrige avsnitt.
Noter massen av skjellfragmenter i hver av
fraksjonene innen di/Di og kall dem M2i.

SC=

∑(Vi x SCi)
∙
∑Vi

100

hvor:
Vi

= prosent masse som en delfraksjon utgjør
av hel prøve
SCi = prosent masse av skjellfragmenter i en
delfraksjon
Verdien SC rundes av til nærmeste hele tall.
Tabell 147-4 i punkt 8 tillegg kan benyttes for
beregning av andel skjellfragmenter.

6. Rapportering

Eksempel på arbeidsskjema som kan benyttes er
vist i punkt 8 tillegg, tabell 147-4.

5. Resultater
5.1 Beregninger
Beregningen av prosentandelen skjellfragmenter,
SC, avhenger av forholdet mellom øvre (D) og nedre
kornstørrelse (d) i en fraksjon.

R210 Laboratorieundersøkelser

5.1.2.2 Delfraksjoner som er redusert

side 87

Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 933-7)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
fraksjon (d/D) som er testet samt prøvevekt (M0)
masse av fraksjon(er) som er undersøkt (M1/ M1i)
masse av partikler i fraksjonen(e) som er
undersøkt(M2/M2i)
- analyseverdi for skjellinnhold, SC, som helt tall
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- opplysning om delfraksjoner som inneholder
færre enn 100 korn
- avvik

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 933-7 (1998): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag Del 5:
Bestemmelse av skjellinnhold. Prosentdel av skjell i
grovt tilslag.
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8. Tillegg
Tabell 147-4 Forslag til arbeidsskjema for måling av andel skjellfragmenter (SC)

ANDEL SKJELLFRAGMENTER

Dato: …………………
Signatur: ………………

Arbeidsskjema
Andel skjellfragmenter NS-EN 933-7

Prøvenummer: ..…………………………………….
Materialtype: ………………………………………………
Dato uttatt: .………………………………………….
Prøvested: …………………………………………………
Signatur: ………………………………………………
Prøvens totale masse før analyse M0 = ……………… g

Sikterest på 63 mm-sikt: ..……………………..g

(NB! Etter at materiale < 4 mm og > 63 mm er fjernet)

Gjennomgang på 4 mm-sikt: ………………….g
Materiale < 4mm og > 63mm:………… ……..g

Fraksjon

Prøvevekt

Skjellfragmenter

Skjellinnhold

di/Di

M1/Mi

M2/M2i

SC

Andel
Vi

(mm)

(g)

(g)

(%)

(%)

M1=∑M1i

M2=∑M2i

SC=∑SCi

V=∑Vi

4/5,6
4/8
5,6-8
5,6-11,2
8-11,2
8-16
11,2-16
11,2-22,4
16-22,4
16-31,5
22,4-31,5
22,4-45
31,5-45
31,5-63

Tallverdi
Hvis Vi for en delfraksjon utgjør mindre enn 10 % av M1, ekskluderes den (Vi = (Mi/M1)  100).
Hvis en eller flere delfraksjoner inneholder færre enn 100 korn, anmerkes dette i skjemaet.
Andel skjellfragmenter: SC=(M1/M2)  100
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
15 Komprimering

151 Standard Proctor
Mars 2015 (erstatter metode 14.462, november 1996)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Ved denne metoden bestemmes forholdet mellom
vanninnhold og tetthet (tørr densitet ρd) for
jordarter som komprimeres med en normert
arbeidsinnsats i en form med en stamper med fri
fallhøyde på 300 mm.
1.1 Kornstørrelse avgjør metode
For jordarter med kornstørrelse opp til 8 mm
(leire, leirig silt og fin sand) benyttes
fremgangsmåte 4.1.
For jordarter med maksimal kornstørrelse 22,4
mm benyttes fremgangsmåte 4.2.

2. Definisjoner
Optimalt vanninnhold: det vanninnhold som ved
innstamping gir høyeste tørrdensitet (ρd), og
denne betegnes som 100 % Standard Proctor.

3. Utstyr
-

vekt med kapasitet på 10 kg og 1 kg
tørkeskap
2,63 kg stamper (automatisk)
blandetrau
murerskje
500 ml målesylinder
porselensskåler, diameter d = 100 mm
stållinjal
sikter, 8,0 og 22,4 mm
1 liters proctorsylinder med bunn og krave.
Diameter skal være 101,8 mm, høyde 123,0
mm.
- 2 liters proctorsylinder med bunn og krave.
Diameter skal være 152,3 mm, høyde 110,0
mm.

4.1 Prøveutførelse for materiale < 8 mm
Er prøven våt, må materialet lufttørkes eller tørkes
i varmeskap ved 60 °C, deretter pulveriseres og
siktes gjennom 8,0 mm sikt. Det tas ut en
representativ prøve på 3,5-4,0 kg. Prøven tilsettes
så mye vann at vanninnholdet, beregnet på tørt
materiale, blir ca. 4 % under det antatte optimale.
Prøven blandes omhyggelig og overføres til et kar
med tett lokk (ev. plastpose) hvor den skal
oppbevares i ca. 12 timer. Deretter stampes
materialet i tre like tykke lag i sylinderen som på
forhånd er veid uten krave. Hvert lag stampes 25
ganger med stamperen som faller fritt fra 300 mm
høyde. Slagene fordeles jevnt over flaten.
Sylinderen med 1 liters volum skal under
stampingen stå på et fast, plant underlag, f.eks.
en betongblokk som minst veier 100 kg. Etter
stampingen fjernes kraven, og overskytende
masse strykes av med stållinjalen. Sylinder med
innhold veies, og våt densitet (ρwet) regnes ut.
Etter veiingen fjernes materialet fra sylinderen, og
det tas ut en delprøve for bestemmelse av
vanninnholdet. Denne prøve må veie ca. 500 g.
Den tørkes til konstant masse ved (110  5) °C. På
grunnlag av vanninnholdet beregnes tørr densitet
(ρd).
Materialet fra første gangs stamping pulveriseres
inntil det passerer 8,0 mm-sikten. Prøven tilsettes
så meget vann at vanninnholdet øker med 1-2 % i
forhold til første gangs stamping.

Vektene må ha nøyaktighet på 0,1 % av det som
skal veies. (10 kg – 1 g nøyaktighet, 1 kg – 0,1 g
nøyaktighet)

Stampingen utføres på samme måte som
beskrevet ovenfor, og nytt forsøk gjentas for hver
gang en øker prøvens vanninnhold. Forsøkene
fortsetter inntil en får synkning av den våte
densiteten, eller inntil det ikke blir noen
forandring i denne verdi, se punkt 5.1
Beregninger.

Tørkeskap med god kapasitet til å tørke prøven
ved (110  5) °C.
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4.2 Prøveutførelse for materiale < 22,4 mm

Eksempel:

Prøven behandles som tidligere beskrevet, men
materialet siktes gjennom 22,4 mm sikt, og
prøvestørrelsen må være 5,0-5,5 kg. Det benyttes
2 liters sylinder.

Masse fuktig prøve + sylinder
− Masse sylinder
= Masse fuktig prøve

For grusmateriale med så stor maksimum
steinstørrelse må en regne med at materialet blir
noe nedknust, og bestemmelsen av optimalt
vanninnhold bør derfor utføres med nytt materiale
for hvert forsøk, se nedenfor.
Prøven stampes i 2 liters sylinder i tre like tykke
lag. Hvert lag stampes 50 ganger med stamperen,
som har et fritt fall på 300 mm. Beregning av våt
densitet (ρwet), vanninnhold (w) og tørr densitet
(ρd) utføres som beskrevet under punkt 5.1
Beregninger.
4.3 Nytt materiale for hvert forsøk hvis grove
masser
Den foran beskrevne fremgangsmåte hvor samme
materiale benyttes til alle forsøk, har i de fleste
tilfeller vist seg tilfredsstillende for finkornige
materialer som siltig leir og lignende jordarter.

Våt densitet ρwet =
Vanninnhold w =

3,760 kg
1,760 kg
2,000 kg

2,0 kg/1,0 l = 2,00 kg/l
4,8 %

Tørr densitet ρd = 2,0/(1+ 4,8/100) = 1,91 kg/l
Sammenhørende verdier for vanninnhold (w) og
tørr densitet (ρd) legges inn i Labsys, hvor vanninnholdet er avsatt på horisontalskalaen og tørr
densitet er avsatt på vertikalskalaen.
Ved å trekke en linje gjennom punktene fås
normalt en kurve som gir maksimal tørr densitet
(ρd) ved et bestemt vanninnhold. Dette
vanninnholdet benevnes det "optimale".
Se eksempel på utregning og opptegning, figur
151-1.

For grovere materialer må hvert forsøk utføres på
en ny prøve. Fremgangsmåten blir da følgende: Av
materialet som passerer sikt 22,4 mm tas ut minst
5 stk. delprøver à 2,5-3,0 kg og 5,0-5,5 kg for
henholdsvis 1 og 2 liters sylinder.
Prøvene tilsettes vann slik at det blir en økning i
vanninnholdet fra prøve til prøve på 1-2 %. Prøve
3 bør ha et vanninnhold som ligger i nærheten av
det optimale. Hver prøve blandes godt og
overføres til kar med tett lokk. Prøvene skal stå
tildekket i minst 12 timer før stampingen utføres.
Utførelsen av forsøkene blir for øvrig som
beskrevet under fremgangsmåte i punkt 4.1 og
4.2.

5. Resultater
5.1 Beregninger
Våtdensitet (ρwet)
ρwet=

Masse fuktig prøve
Volum sylinder

Tørr densitet (ρd)

Figur 151-1 Bestemmelse av optimalt vanninnhold,
Standard Proctor.

ρwet
ρd =
1 + w/100
hvor:
w = vanninnhold i % av tørr masse
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5.2 Korreksjoner

6. Rapportering

Når resultatet (tørrdensiteten) skal brukes som
referanse for komprimeringskontroll i felt, må det
foretas korreksjon fordi eventuelle korn større enn
22,4 mm ble frasiktet. I felt vil materialet ofte
inneholde en viss mengde korn > 22,4 mm.
Materialets tørrdensitet (ρd) vil da øke i forhold til
den laboratoriebestemte verdien. For å finne den
tørrdensitet i felt som tilsvarer densiteten i
laboratoriet, foretas korreksjon med følgende
formel, men materialet bør ikke inneholde mer
enn høyst 30 % korn > 22,4 mm:

ρdfelt=ρdlab ∙ (1 -

u
100

)+0,9 ∙𝜌𝑠 ∙

𝑢
100

hvor:
ρdfelt = tørrdensitet i felt
ρdlab = maksimum tørrdensitet i laboratoriet,
målt på materiale < 22.4 mm
ρs = materialets korndensitet
u = masseprosent materiale > 22.4 mm som
er frasiktet i laboratoriet
Eksempel (ρs = 2,65, ρdlab = 2,00 t/m3, u = 20 %):
𝜌𝑑felt = 2,0 ∙ (1 −

20
20
) + 0,9 ∙ 2,65 ∙
= 2,08 t/m3
100
100

Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til denne metoden
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilke fraksjoner som er testet
sylinderstørrelse som er brukt (1 l eller 2 l)
diagram som viser tørr densitet og vanninnhold
for alle delprøver
- analyseverdi på optimalt vanninnhold og
maksimal tørr densitet
- eventuelle uregelmessigheter ved materialets
oppførsel
- eventuelle avvik
Det er den ukorrigerte tørrdensiteten som skal
rapporteres (maksimal tørrdensitet for materiale
mindre enn 22,4 mm, evt. mindre enn 8 mm).
Eventuell korreksjon kan angis i tillegg dersom
materialets spesifikke densitet og feltmessige
innhold av stein > 22,4 mm (evt. > 8 mm) er
kjent.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

5.3 Usikkerhet
Generelt har metoden god repeterbarhet og
reproduserbarhet.
Unøyaktige resultater fra Proctor-undersøkelsen er
gjerne knyttet til variasjon i kornfordeling fra
prøve til prøve, eller variasjon i andre
materialegenskaper. Usikre resultater kan også
skyldes unøyaktig tilsetning av vann, unøyaktig
bestemmelse av vanninnholdet eller unøyaktig
utførelse av stampingen.

AASHTO T 224-10: Correction for Coarse Particles
in the Soil Compaction Test
AASHTO T 99-10: Standard Method of Test for
Moisture-Density Relations of Soils Using a 2.5-kg
(5.5-lb) Rammer and a 305-mm (12-in.) Drop.

Det vil ha stor betydning for vurdering av
komprimeringen i felt at det foretas en fornuftig
korreksjon av tørrdensiteten som det skal
refereres til. Det finnes formler som gir større og
mindre korreksjon. Den viste formelen tilsvarer
den empiriske formelen i AASHTO T 224-10. I det
enkelte tilfelle kan resultatene påvirkes av lokale
forhold som f.eks. variasjon i materialets
kornfordeling, kornform og vanninnhold.
Ulike målemetoder i laboratorium og felt kan gi
systematiske avvik i resultater (kalibreringsavvik).
Den korrigerte tørrdensitet bør om mulig
fastsettes først etter at flere Proctor-serier er
undersøkt, og etter gjentatte undersøkelser av
korngradering i felt (innhold av stein i ferdig
masse).
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
15 Komprimering

152 Modifisert Proctor
Mars 2015 (erstatter metode 14.462, november 1996)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Ved denne metode bestemmes forholdet mellom
vanninnhold og tetthet (tørr densitet ρd) for
jordarter som komprimeres med en normert
arbeidsinnsats i en form av standardisert størrelse
med en 4,8 kg stamper som har en fri fallhøyde på
450 mm.
1.1 Kornstørrelse avgjør metode
For jordarter med kornstørrelse opp til 8 mm (leire,
leirig silt og fin sand) benyttes fremgangsmåte 4.1.
For jordarter med maksimal kornstørrelse 22,4 mm
benyttes fremgangsmåte 4.2.

2. Definisjoner
Optimalt vanninnhold: det vanninnhold som ved
innstamping gir høyeste tørrdensitet (ρd), og denne
betegnes som 100 % Modifisert Proctor.

3. Utstyr
-

vekt med kapasitet på 10 kg og 1 kg
tørkeskap
4,8 kg stamper (automatisk)
blandetrau
murerskje
500 ml målesylinder
porselensskåler, diameter d = 100 mm
stållinjal
sikter, 8,0 og 22,4 mm
1 liters proctorsylinder med bunn og krave.
Diameter skal være 101,8 mm, høyde 123,0
mm.
- 2 liters proctorsylinder med bunn og krave.
Diameter skal være 152,3 mm, høyde 110,0
mm.

4.1 Prøveutførelse for materiale < 8 mm
Er prøven våt, må materialet lufttørkes eller tørkes i
varmeskap ved 60 °C, deretter pulveriseres og
siktes gjennom 8,0 mm sikt. Det tas ut en
representativ prøve på 3,5-4,0 kg. Prøven tilsettes
så mye vann at vanninnholdet, beregnet på tørt
materiale, blir ca. 4 % under det antatte optimale.
Prøven blandes omhyggelig og overføres til et kar
med tett lokk (ev. plastpose) hvor den skal
oppbevares i ca. 12 timer. Deretter stampes
materialet i fem like tykke lag i sylinderen som på
forhånd er veid uten krave. Hvert lag stampes 25
ganger med stamperen som faller fritt fra 450 mm
høyde. Slagene fordeles jevnt over flaten.
Sylinderen med 1 liters volum skal under
stampingen stå på et fast, plant underlag, f.eks. en
betongblokk som minst veier 100 kg. Etter
stampingen fjernes kraven, og overskytende masse
strykes av med stållinjalen. Sylinder med innhold
veies, og våt densitet (ρwet) regnes ut.
Etter veiingen fjernes materialet fra sylinderen, og
det tas ut en delprøve for bestemmelse av
vanninnholdet. Denne prøve må veie ca. 500 g. Den
tørkes til konstant masse ved 110 °C. På grunnlag
av vanninnholdet beregnes tørr densitet (ρd).
Materialet fra første gangs stamping pulveriseres
inntil det passerer 8,0 mm-sikten. Prøven tilsettes
så meget vann at vanninnholdet øker med 1-2 % i
forhold til første gangs stamping.

Vektene må ha nøyaktighet på 0,1 % av det som
skal veies. (10 kg – 1 g nøyaktighet, 1 kg – 0,1 g
nøyaktighet)

Stampingen utføres på samme måte som beskrevet
ovenfor, og nytt forsøk gjentas for hver gang en
øker prøvens vanninnhold. Forsøkene fortsetter
inntil en får synkning av den våte densiteten, eller
inntil det ikke blir noen forandring i denne verdi, se
punkt 5.1.

Tørkeskap med god kapasitet til å tørke prøven ved
(110  5) °C.
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4.2 Prøveutførelse for materiale < 22,4 mm

Eksempel:

Prøven behandles som tidligere beskrevet, men
materialet siktes gjennom 22,4 mm sikt, og
prøvestørrelsen må være 5,0-5,5 kg. Det benyttes
2 liters sylinder.

Masse fuktig prøve + sylinder
− Masse sylinder
= Masse fuktig prøve

For grusmateriale med så stor maksimum
steinstørrelse må en regne med at materialet blir
noe nedknust, og bestemmelsen av optimalt
vanninnhold bør derfor utføres med nytt materiale
for hvert forsøk, se punkt 4.3.
Prøven stampes i 2 liters sylinder i fem like tykke
lag. Hvert lag stampes 50 ganger med stamperen,
som har et fritt fall på 450 mm. Beregning av våt
densitet (ρwet), vanninnhold (w) og tørr densitet (ρd)
utføres som beskrevet under punkt 5.1.
4.3 Nytt materiale for hvert forsøk hvis grove
masser
Den foran beskrevne fremgangsmåte hvor det
benyttes samme materiale til alle forsøk, har i de
fleste tilfeller vist seg tilfredsstillende for
finkornige materialer som siltig leir og lignende
jordarter.

4,100 kg
2,000 kg
2,100 kg

Våt densitet ρwet = 2,1 kg/1,0 l = 2,10 kg/l
Vanninnhold w = 4,8 %
Tørr densitet ρd = 2,1/(1+ 4,8/100) = 2,00 kg/l
Sammenhørende verdier for vanninnhold (w) og
tørr densitet (ρd) legges inn i Labsys, hvor vanninnholdet er avsatt på horisontalskalaen og tørr
densitet er avsatt på vertikalskalaen.
Ved å trekke en linje gjennom punktene fås
normalt en kurve som gir maksimal tørr densitet
(ρd) ved et bestemt vanninnhold. Dette
vanninnholdet benevnes det "optimale".
Se eksempel på utregning og opptegning, figur
152-1.

For grovere materialer må hvert forsøk utføres på
en ny prøve. Fremgangsmåten blir da følgende: Av
materialet som passerer sikt 22,4 mm tas ut minst
5 stk. delprøver à 2,5-3,0 kg og 5,0-5,5 kg for
henholdsvis 1 og 2 liters sylinder.
Prøvene tilsettes vann slik at det blir en økning i
vanninnholdet fra prøve til prøve på 1-2 %. Prøve 3
bør ha et vanninnhold som ligger i nærheten av det
optimale. Hver prøve blandes godt og overføres til
kar med tett lokk. Prøvene skal stå tildekket i minst
12 timer før stampingen utføres.
Utførelsen av forsøkene blir for øvrig som
beskrevet under fremgangsmåte i punkt 4.1 og 4.2.

5. Resultater
5.1 Beregninger
Våtdensitet (ρwet)
ρwet=

Masse fuktig prøve
Volum sylinder

Tørr densitet (ρd)
ρd =

ρwet
1 + w/100

Figur 152-1 Bestemmelse av optimalt vanninnhold,
Modifisert Proctor.

hvor:
w = vanninnhold i % av tørr masse
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5.2 Korreksjoner

6. Rapportering

Når resultatet (tørrdensiteten) skal brukes som
referanse for komprimeringskontroll i felt, må det
foretas korreksjon fordi eventuelle korn større enn
22,4 mm ble frasiktet. I felt vil materialet ofte
inneholde en viss mengde korn > 22,4 mm.
Materialets tørrdensitet (ρd) vil da øke i forhold til
den laboratoriebestemte verdien. For å finne den
tørrdensitet i felt som tilsvarer densiteten i
laboratoriet, foretas korreksjon med følgende
formel, men materialet bør ikke inneholde mer enn
høyst 30 % korn > 22,4 mm:

ρdfelt=ρdlab ∙ (1 -

u
100

)+0,9 ∙𝜌𝑠 ∙

𝑢
100

hvor:
ρdfelt = tørrdensitet i felt
ρdlab = maksimum tørrdensitet i laboratoriet,
målt på materiale < 22.4 mm
ρs = materialets korndensitet
u
= masseprosent materiale > 22.4 mm som
er frasiktet i laboratoriet
Eksempel (ρs = 2,65, ρdlab = 2,14 t/m3, u = 20 %):
𝜌𝑑felt = 2,0 ∙ (1 −

20
20
) + 0,9 ∙ 2,65 ∙
= 2,08 t/m3
100
100

5.3 Usikkerhet

Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til denne metoden
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilke fraksjoner som er testet
sylinderstørrelse som er brukt (1 l eller 2 l)
diagram som viser tørr densitet og vanninnhold
for alle delprøver
- analyseverdi på optimalt vanninnhold og
maksimal tørr densitet
- eventuelle uregelmessigheter ved materialets
oppførsel
- eventuelle avvik
Det er den ukorrigerte tørrdensiteten som skal
rapporteres (maksimal tørrdensitet for materiale
mindre enn 22,4 mm, evt. mindre enn 8 mm).
Eventuell korreksjon kan angis i tillegg dersom
materialets spesifikke densitet og feltmessige
innhold av stein > 22,4 mm (evt. > 8 mm) er kjent.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Generelt har metoden god repeterbarhet og
reproduserbarhet.
Unøyaktige resultater fra Proctor-undersøkelsen er
gjerne knyttet til variasjon i kornfordeling fra prøve
til prøve, eller variasjon i andre
materialegenskaper. Usikre resultater kan også
skyldes unøyaktig tilsetning av vann, unøyaktig
bestemmelse av vanninnholdet eller unøyaktig
utførelse av stampingen.
Det vil ha stor betydning for vurdering av
komprimeringen i felt at man foretar en fornuftig
korreksjon av tørrdensiteten som det skal refereres
til. Det finnes formler som gir større og mindre
korreksjon. Den viste formelen tilsvarer den
empiriske formelen i AASHTO T 224-10. I det
enkelte tilfelle kan resultatene påvirkes av lokale
forhold som f.eks. variasjon i materialets
kornfordeling, kornform og vanninnhold.

AASHTO T 224-10: Correction for Coarse Particles
in the Soil Compaction Test
AASHTO T 180-10: Standard Method of Test for
Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54kg (10-lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop.
ASTM D1557-12: Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56000 ft-lbf/ft3 (2700 kNm/m3))

Ulike målemetoder i laboratorium og felt kan gi
systematiske avvik i resultater (kalibreringsavvik).
Den korrigerte tørrdensitet bør om mulig fastsettes
først etter at flere Proctor-serier er undersøkt, og
etter gjentatte undersøkelser av korngradering i
felt (innhold av stein i ferdig masse).
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
15 Komprimering

153 CBR – California Bearing Ratio
Mars 2015 (erstatter metode 14.463, november 1996)

1. Hensikt
Metoden brukes for å bestemme relativ bæreevne
CBR (California Bearing Ratio) for undergrunn og
overbygningsmaterialer i tørr eller oppbløtt
tilstand, ved stempelinntrengning i prøve som er
komprimert til bestemt komprimeringsgrad.
CBR for knust berg, knust grus eller andre
materialer til overbygning skal, dersom ikke annet
er spesifisert, utføres som 3 punkts bestemmelse
på prøver stampet inn ved optimalt vanninnhold til
varierende komprimeringsgrad som spenner over
det aktuelle bruksområdet (tørrdensitet i prosent
av maksimum tørrdensitet ved Modifisert Proctor).
Prøvene skal bløtes (neddykkes) i 4 døgn før selve
penetrasjonsforsøket. Ved CBR-prøving av
undergrunnsmaterialer må prøvenes vanninnhold
og komprimeringsgrad relateres til Standard
Proctor.

2. Definisjoner
CBR: motstand mot inntrengning 2,54 mm
(eventuelt 5,08 mm) av et normert stempel i en
aktuell materialprøve med gitt komprimeringsgrad,
i prosent av motstand mot samme inntrengning i
prøve av et standardisert materiale som har
tilsvarende komprimeringsgrad.

Kommentar: Undersøkelse av CBR er aktuelt f.eks.
for knust berg eller knust grus til bærelag når
kornkurven for materialet ikke er i samsvar med
grensekurvene i vegnormalen og når øvrige krav til
materialet er oppfylt.
Beskrivelsen er primært tilpasset testing av
overbygningsmaterialer, der komprimeringsgraden
angis som prosent av maksimum tørrdensitet ved
Modifisert Proctor-metoden. For de fleste
granulære materialer er CBR-verdien sterkt
avhengig av prøvenes komprimeringsgrad (antall
slag per lag) og skal derfor fastlegges ut fra 3
punkts bestemmelse. CBR-undersøkelse med 1
punkts bestemmelse bør bare brukes for enklere
kontroll av materialer der en på forhånd har
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fastlagt hvor mange slag per lag som kreves for å
gi ønsket komprimeringsgrad, eller for kontroll av
materialer der en har dokumentert at
komprimeringsgraden eller antall slag per lag har
mindre betydning for CBR-verdien.

3. Utstyr
- CBR-sylinder med innvendig diameter 152,4
mm og høyde 177,8 mm, tilhørende krave 50.8
mm høy og perforert bunnplate
- en ekstra bunnplate, til bruk når sylinderen skal
vendes etter innstampingen
- avstandsskive 150,8 mm i diameter og 61,4 mm
tykk, til innlegg i sylinderen ved innstamping
(prøvens høyde blir da 177,8 mm – 61,4 mm =
116,4 mm, og volumet blir 2,123 liter)
- 4,8 kg stamper
- stillbar stamme med perforert plate, stativ og
måleur med avlesningsnøyaktighet 0,01 mm
- lodd til belastning av prøven: plater av bly eller
stål med ytre diameter 150 mm, sentrisk hull 54
mm og samlet vekt 4,54 kg, samt U-formede
lodd, hver med vekt 2,27 kg, til plassering på
prøven når penetrasjonsstempelet er oppsatt
- penetrasjonsstempel med diameter 49,6 mm og
minst 101,6 mm lengde
- belastningsutstyr (CBR-presse), skrujekk eller
andre arrangement, som kan presse stempelet
ned i prøven med en hastighet av 1,27 mm per
minutt. Utstyret bør kunne gi en maksimal kraft
på minst 45 kN. Avlesningsnøyaktigheten bør
være 44 N eller bedre. Påført kraft og
stempelets inntrengning i prøven må kunne
avleses/ registreres kontinuerlig eller med gitte
intervall
- spade, blandekar
- stållinjal
- vekt som tar 25 kg, med nøyaktighet ± 1 g
- vekt som tar 1 kg, med nøyaktighet ± 0,1 g
- beholdere til tørking av materialprøver
- tørkeskap som holder (110 ± 5) °C
Belastningsutstyret (CBR-presse e.l.) må være
kalibrert slik at den avleste eller beregnede kraften
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blir korrekt. Det må tas forholdsregler mot
overbelastning av målering eller andre sensitive
deler av utstyret.

Kommentar: Beskrivelsen er basert på en direkte
oversettelse av AASHTO T193 mht. dimensjoner og
utforming av utstyret (sylindre, belastnings-vekter,
avlesningsintervaller). Det kan brukes utstyr med
mindre avvik i dimensjoner og utforming dersom
dette er hensiktsmessig, f.eks. ut fra tilgjengelighet
på markedet. Utstyr til innstamping av prøvene er
tilpasset norske forhold (4,8 kg fallhammer for
Modifisert Proctor).

4. Fremgangsmåte
4.1 Forundersøkelser
Før tillaging av prøver må materialets
korngradering bestemmes. Dersom materialet
inneholder stein større enn 22,4 mm, skal de
videre undersøkelser foretas på materiale der stein
større enn 22,4 mm er siktet fra og erstattet med
tilsvarende mengde (masseprosent) av fraksjonen
mellom sikt 4,0 mm og 22,4 mm som er utsiktet
fra samme materialtype som den som skal
undersøkes.
Optimalt vanninnhold og maksimal tørrdensitet ved
Modifisert Proctor undersøkes i henhold til metode
152. Om ønskelig kan Proctor-undersøkelsen
foretas ved stamping av prøver i CBR-sylinder med
innlagt avstandsskive. Det er tilstrekkelig med 4-5
prøver med vanninnhold som spenner over ca. ± 2
% i forhold til antatt optimalt vanninnhold. Prøvene
komprimeres i fem lag med 53 slag på hvert lag og
fallhøyde 450 mm dersom CBR-sylinderen brukes
(prøvens volum er 2,123 liter når 61,4 mm
avstandsskive brukes). Dersom 2-liters sylinder
brukes skal det brukes 50 slag på hvert lag, jfr.
metode 152, Modifisert Proctor.

Kommentar: Ved prøving av materialer som skal
komprimeres i henhold til Standard Proctor,
stampes prøvene i 3 lag med 2,63 kg stamper og
300 mm fallhøyde. Antall slag pr. lag skal være
som for Modifisert Proctor, dvs. 53 slag (CBRsylinder med avstandsskive), ev. 50 slag (2 liters
sylinder).
4.2 Tillaging av CBR-prøver
Før ifylling og innstamping skal sylinderen være
montert sammen med bunnplaten og kraven.
Avstandsskiven legges inn slik at den danner en
falsk bunn i sylinderen under innstampingen. På
skiven legges et grovt filterpapir eller en sikteduk.
For hver prøve skal det lages i stand ca. 6,0 kg
oppfuktet materiale. Det vil medgå ca. 5,5 kg tørt
materiale. I tillegg til selve CBR-prøven skal dette
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gi ca. 0,5 kg til kontroll av vanninnholdet. Vannet
tilsettes og materialet oppbevares tett tildekket i
minst 12 timer før innstampingen. Vanninnholdet
skal ikke avvike mer enn ± 0,5 % fra prøvenes
tilsiktede vanninnhold, som vanligvis er materialets
optimale vanninnhold (wopt).
Materialet stampes i fem like tykke lag i sylinderen
som på forhånd er veid uten krave og avstandsskive, men med bunnplate nr. 2 (bunnplaten som
danner ny bunn etter snuing av sylinderen). Hvert
lag stampes med stamperen som faller fritt fra 450
mm høyde. Ved 3 punkts bestemmelse skal prøve
nr. 1 ha 10 slag pr. lag, prøve nr. 2 skal ha 25 slag
pr. lag og prøve nr. 3 skal ha 60 slag pr. lag.
Slagene fordeles jevnt over flaten. Sylinderen skal
under stampingen stå på et fast, plant underlag,
f.eks. en betongblokk som veier minst 100 kg.
Etter stampingen fjernes kraven, og overskytende
masse strykes av med stållinjalen. Et grovt
filterpapir eller en sikteduk plasseres på overflaten.
En perforert bunnplate festes til toppen av
sylinderen før sylinderen vendes opp-ned og den
tidligere bunnplate fjernes. Avstandsskiven løftes
ut og sylinderen med prøve og ny bunnplate veies,
og våt densitet beregnes. Det tas en prøve av det
gjenværende materialet i blandetrauet for kontroll
av vanninnholdet og beregning av tørr densitet.

Kommentar: De oppgitte antall slag per lag (10, 25
og 60) vil normalt bety at de tre prøvene får
densiteter som spenner over et stort område, og
slik at en gitt komprimeringsgrad (f.eks. 98 %
Modifisert Proctor) faller innenfor dette området.
Det er vanskelig å forutsi et visst antall slag per lag
som skal resultere i en bestemt komprimeringsgrad.
Ved prøving av materialer som skal komprimeres i
henhold til Standard Proctor, stampes prøvene i 3
lag med 2,63 kg stamper og 300 mm fallhøyde.
4.3 Neddykking av prøvene (bløting)
Platen med den stillbare stammen plasseres på
prøvens overflate. Ett eller flere ringformede lodd
legges på for å belaste prøven tilsvarende vekten
av overbygningen innenfor en toleranse på ± 2,27
kg. Vekten skal minst være 4,54 kg. Stativet med
måleur monteres slik at spindelen på måleuret kan
bringes i kontakt med stammen på platen som er
plassert på prøvens overflate.
Sylinderen og loddene skal stå neddykket i vann 96
timer (4 døgn) og ha fri adgang til vann både i topp
og bunn av prøven. Kortere bløtingstid enn 4 døgn
kan brukes dersom maksimalt vanninnhold
(metning) åpenbart er oppnådd i løpet av denne
tiden.
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Prøvens svelling finnes ved å foreta "null-avlesning"
på måleuret straks prøven er satt ned i vannbadet,
og ny avlesning ved slutten av bløtingsperioden.
Svellingen bestemmes som prøvens utvidelse i
prosent av prøvens høyde ved starten av bløtingsperioden.
Prøven tas opp av vannbadet etter bløtingsperioden, fritt vann fjernes og prøven tillates å
drenere ut nedover i 15 min. Pass på at prøvens
overflate ikke ødelegges. Loddene og platen med
målestammen fjernes og prøven veies.
4.4 Penetrasjonsforsøk
Før prøven plasseres i belastningsmaskinen skal
det på prøvens overflate plasseres lodd som
tilsvarer vekten av loddene som ble brukt under
bløtingen. Dersom prøvene ikke har vært
neddykket og/eller vekten av vegfundamentet og
vegdekket ikke er spesifisert annerledes, skal
vekten av loddene være 4,54 kg.
For å hindre opptrengning av materiale gjennom
hullet i belastningsloddet, bør et av de U-formede
loddene (2,27 kg) plasseres før penetrasjonsstempelet settes opp. Resten av vekten plasseres
etter at stempelet er satt opp slik at det så vidt
berører prøven. Penetrasjonsstempelet skal settes i
kontakt med prøvens overflate med minst mulig
kraft, ikke mer enn 44 N. Dette skal sikre
tilfredsstillende kontakt mellom stempelet og
prøven, og skal betraktes som nullbelastning ved
bestemmelse av innpressings- og spenningsverdiene.
Ved pålastning skal kraften på stempelet økes jevnt
slik at stempelet trykkes ned i prøven med
hastighet 1,27 mm per minutt. Kraften skal avleses
ved inntrykking av stempelet, med intervaller som
vist i tabell 153-1.
Avlesning skal foretas hvert 30. sekund inntil
innpressingen er 5,08 mm - deretter avlesning
hvert 2. minutt inntil 12,7 mm penetrasjon er
oppnådd. Ved manuelt betjent belastningsmaskin
kan det være nødvendig å ta avlesninger med
tettere intervaller for å kontrollere hastigheten på
inntrykkingen. Ved meget sterke grusmaterialer
kan innpressingen avsluttes tidligere (f.eks. ved
7,62 mm = 0,300 inch). Alternative
avlesningsintervaller kan være 0,5 mm opp til 5
mm inntrengning, deretter 1 mm intervaller.
Maksimal kraft og tilhørende innpressing noteres
dersom kraft-deformasjonskurven har et
maksimum ved innpressing som er mindre enn
12,7 mm (0,5 inch).
Ved bruk av presse med målering avleses
deformasjon for måleringen og deformasjon for
prøven (stempelinntrengning). Kraften på
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måleringen er lineært avhengig av deformasjonen
og bestemmes ut fra kalibreringsdiagram for den
aktuelle måleringen, eller ved å multiplisere avlest
verdi med en måleringkonstant.
Tabell 153-1 Avlesningsintervaller ved
penetrasjonsforsøk.
mm

inch

0,64
1,27
1,91
2,54
3,18
3,81
4,45
5,08
7,62
10,16
12,70

0,025
0,050
0,075
0,100
0,125
0,150
0,175
0,200
0,300
0,400
0,500

4.5 Kontroll av vanninnhold etter CBR
Når belastningsforsøket er ferdig, bør en straks ta
en kontrollprøve av vanninnholdet i det øverste
laget av prøven. Dette gjøres ved å veie og tørke alt
materiale i de øverste 25 mm av prøven. Dersom
vanninnholdet for hele prøven ønskes, tas en
gjennomsnittsprøve på 500 g dersom prøven
består av grovere materiale, 100 g dersom prøven
er en finkornig jordart.

5. Resultater
5.1 Beregninger
Våt densitet etter innstamping beregnes for hver av
de tre CBR-prøvene. Prøvenes tørre densitet
beregnes på grunnlag av våt densitet og
materialets vanninnhold ved innstampingen, jfr.
metode 152 Modifisert Proctor.
De avleste verdiene for penetrasjonsforsøket
tegnes opp i diagram med stempelinntrengning (i
mm) langs den horisontale aksen og stempelkraft i
kN (eller måleringavlesning i 1/1000 mm) langs
den vertikale aksen. Kurven tegnes opp og
korrigeres for eventuelle uregelmessigheter i
prøvens overflate. Prinsippskisse er vist i figur
153-1.
Kraften leses av (eventuelt beregnes) ved korrigert
stempelinntrengning 2,54 og 5,08 mm og divideres
med en standard kraft for de respektive
stempelinntrengninger (13,29 kN for stempelinntrengning 2,54 mm og 19,93 kN for
stempelinntrengning 5,08 mm) og multipliseres
med 100. Dette gir CBR-verdi i % for henholdsvis
2,54 mm (CBR2,5) og for 5,08 mm stempelinntrengning (CBR5).
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Figur 153-2 Sammenstilling av resultater. CBR som
funksjon av densitet.
Figur 153-1 Opptegning og tolkning av CBR-kurve
for enkelt prøve.

Materialets svelling pga. bløtingen beregnes slik:
Svelling (%) =

kraft ved 2,54 mm inntrengning
CBR2,5=
∙ 100
13.29 kN

h1-h0
∙ 100
H

hvor:
h1 = måleuravlesning (i mm) ved slutten av
bløteperioden

kraft ved 5,08 mm inntrengning
CBR5=
∙ 100
19,93 kN
Som materialets CBR-verdi regnes normalt CBR2,5.
Dersom CBR5 er større enn CBR2,5, skal det foretas
ny undersøkelse. Dersom også den nye
undersøkelsen viser at CBR5 er høyere enn CBR2,5,
skal CBR5 rapporteres som materialets CBR-verdi.
Resultatene for de tre prøvene kan tegnes opp på
samleskjema med halvlogaritmisk diagram, der
tørrdensiteten avsettes langs den horisontale,
lineære aksen og CBR-verdien avsettes langs den
vertikale, logaritmiske aksen. Alternativt kan
tørrdensitet og CBR-verdi tegnes i diagram med
vanlige, lineære akser. CBR leses av for materialets
ønskede tørrdensitet (komprimeringsgrad).
Prinsippskisse, se figur 153-2.

h0 = måleuravlesning (i mm) ved starten av
bløteperioden
H = prøvens høyde etter innstamping (116,4
mm)

Kommentar: Det er viktig at maksimal tørrdensitet
ved proctorundersøkelsen er bestemt skikkelig.
CBR er sterkt avhengig av materialets densitet.
Dette krever en nøye innstamping av prøvene, slik
at den oppnådde tørrdensiteten for de ulike
prøvene i 3 punkts-bestemmelsen virkelig blir
"spredt" over det ønskede området. Normalt vil
tørrdensiteten for CBR-prøven med 60 slag per lag
være så vidt i overkant av den maksimale
tørrdensiteten for materialet (ca. 100-101 %
Modifisert Proctor).
Tørrdensiteten for prøven med 25 slag per lag vil
normalt ha tørrdensitet tilsvarende ca. 95-97 %
Modifisert Proctor, og prøven med 10 slag per lag
vil ha tørrdensitet tilsvarende ca. 92-94 %
Modifisert Proctor. De angitte verdier er
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erfaringstall fra et begrenset antall CBRundersøkelser av grusmaterialer, og må kun
betraktes som veiledende verdier, for kontroll av at
prøvetillagingen (CBR-prøvene) harmonerer med
Proctorundersøkelsen.
Den oppnådde komprimeringsgraden for CBRprøvene kan variere med materialtypen. Dersom
det åpenbart er dårlig samsvar mellom materialets
maksimale tørrdensitet og CBR-prøvenes
tørrdensitet, bør hele undersøkelsen gjøres på nytt
(ny Proctorundersøkelse og nye CBR-prøver).

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
ASTM D 1883-14: Standard Test Method for CBR
(California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted
Soils.
AASHTO T 193-13: Standard Method of Test for
The California Bearing Ratio.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

-

-

-

referanse til denne metoden
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
hvilke fraksjoner som er testet
andel av materialet som er større enn 22,4 mm
maksimal tørrdensitet og optimalt vanninnhold
bestemt ved Modifisert Proctor *)
tørrdensitet og vanninnhold ved innstamping av
CBR-prøvene
bløtingstid for prøvene (vanligvis 4 døgn)
svelling
vanninnhold for de øverste 25 mm av hver
prøve ved avsluttet penetrasjonsforsøk, og
eventuelt gjennomsnittlig vanninnhold for hver
prøve
diagram med innplottede verdier for
stempelkraft og stempelinntrengning på hver
prøve
samleskjema med oppnådde CBR-verdier
(CBR2,5 og CBR5) for hver av de tre prøvene, som
funksjon av prøvenes tørrdensitet
avlest CBR-verdi for tørrdensitet tilsvarende 93
%, 95 %, 98 % og 100 % Modifisert Proctor*)
eventuelle avvik

*) Dersom maksimum tørrdensitet og optimalt
vanninnhold er bestemt med annen metode, f.eks.
Standard Proctor, skal det fremgå av rapporten.
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161 Frostbestandighet av resirkulert tilslag
Mai 2015 (erstatter metode 14.762, april 2005)

Hensikt
Metoden går ut på å bestemme resirkulert tilslags
motstandsevne mot frysing og tining. Massetapet
ved prøving gir et mål på frostegenskapene i
tilslaget.

Det bør plasseres temperaturmålere i prøvene for å
kunne dokumentere at nedfrysingsforløpet ligger
innenfor toleransegrensene.
4.2 Utførelse

Definisjoner
F: massetap
Massetapet beregnes som prosentvis masse som er
mindre enn 4 mm etter prøving.

Prøvene plasseres i klimaskapet (fryseboksen) med
minst 50 mm mellomrom. Klimaskapet skal være
programmert slik at prøvene fryses etter NS-EN
1367-1. Deretter tines prøvene i vannbad.
Fryse-tine-syklus med toleransegrenser er gitt i
figur 161-1.

Utstyr
-

metallboksene, og boksene dekkes med plastfolie
for å forhindre avdamping.

sikter (4, 8 og 16 mm)
vekt
tørkeskap
fryseboks/klimaskap
temperaturfølere, datalogger og PC
siktemaskin
metallbokser 2 l (Ø 120-140 mm)
lokk (plastfolie)
vannbad for tining
1 % NaCl-løsning (i avionisert vann)
metallbakker til tørking
tørkepapir

Temperaturen reduseres fra (20 ± 3) °C til 0 °C på
(150 ± 30) minutter, og den holdes på 0 °C i (210
± 30) minutter. Temperaturen reduseres fra 0 °C til
(-17,5 ± 2,5) °C i minimum 240 minutter. Lufttemperaturen i klimaskapet skal aldri være lavere
enn -22 °C.
Etter nedfrysing tines prøvene i vannbad med en
temperatur på ca. 20 °C. Opptiningen er fullført når
temperaturen i prøvene har nådd (20 ± 3) °C.

Vekt må være kalibrert og ha en nøyaktighet på ±
0,1 % av innveid prøve.
Tørkeskap må kunne holde en konstant temperatur
på (110 ± 5) °C.

Fremgangsmåte
4.1 Prøvepreparering
Delprøvene vannmettes i hver sin metallboks med
1 % NaCl-løsning i (24 ± 1) timer. Væskenivået i
boksene skal være minst 10 mm over tilslaget.

Etter opptining skal prøvene holdes i vannbad i
maksimum 10 timer. Hver fryse-tine-syklus skal
være utført innen 24 timer.
Etter 10 fryse-tine-sykler tørkes prøvene til
konstant masse i ventilert tørkeskap ved (110 ± 5)
°C. Prøvene bør plasseres i metallbakker og dekkes
med tørkepapir ved tørking for å unngå ytterligere
oppsmuldring og tap av småpartikler.
De tørre prøvene siktes på en 4 mm-sikt, og masse
av materiale finere enn 4 mm noteres som m <4mm.
Masse av materiale grovere enn 4 mm er m >4 mm.

Kommentar: For å få pålitelige resultater, er det
viktig å få med alt materiale finere enn 4 mm.

Etter 24 timers metning helles væsken av, og
prøvene tørkes på tørkepapir slik at tilslaget skifter
farge fra mørkt til lyst. Delprøvene has tilbake i
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Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til standard (NS-EN 1367-1)
sted og dato for prøveuttak
materialtype
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
massetap i prosent (F)
eventuelle avvik

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Figur 161-1 Temperaturkurve for nedfrysing av
prøver med øvre og nede toleransegrenser.

NS-EN 167-1(2007): Prøvingsmetoder for termiske
egenskaper og forvitringsmotstand for tilslag. Del
1. Bestemmelse av motstand mot frysing og tining.

Resultater
Massetapet beregnes etter følgende formel:
F=(1 -

m>4 mm
) ∙ 100
m< 4 mm + m> 4 mm

hvor:
F = massetap i prosent
m>4 mm = masse i gram av tilslag grovere enn
4 mm etter prøving og tørking ved (110 ± 5) °C.
m<4 mm = masse i gram av tilslag finere enn
4 mm etter prøving og tørking ved (110 ± 5) °C.
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162 Tillaging av prøvestykker for proporsjonering av Cg
Mai 2015 (erstatter metode 14.731, november 1996)

Hensikt

Fremgangsmåte

Metoden beskriver fremgangsmåte for tillaging av
prøvestykker av sementstabilisert materiale til ulike
undersøkelser i forbindelse med proporsjonering,
f.eks. metode 163 Trykkfasthet av
sementstabilisert grus og metode 164 Fryse/tineundersøkelse av sementstabilisert grus.

Kommentar: Omfanget av prøvetillaging i henhold
til denne beskrivelsen er tilpasset vanlig praksis i
forbindelse med proporsjonering. Ønskes metoden
brukt ved kontroll av støpearbeid (stabilisering),
må prøvingsomfanget avtales spesielt.

Utstyr
- sikt 22,4 mm
- stålsylindre h = 150 mm, d = 150 mm med
splitt og bunnplater
- krave til sylinder, 50 mm høy
- formolje
- blandetrau eller liten tvangsblander
- murerskje
- stållinjal
- 500 ml målesylinder
- vekt med kapasitet 25 kg og nøyaktighet ± 5 g
- vekt med kapasitet 10 kg og nøyaktighet ± 1 g
- varmeskap med temperatur (110 ± 5) °C
- porselensskåler
- 4,8 kg stamper
- slagdrill
- stativ med føringsskinner for slagdrillen
- vibratorplate med diameter ca. 145-148 mm og
festeanordning for slagdrillen
- vekter til belastning av slagdrillen (total vekt av
drill og ekstrabelastning skal være 35 kg)
Slagdrillen skal ha inngangseffekt ca. 1000 W,
slagfrekvens 2200 per minutt (Kangohammer eller
tilsvarende utstyr)

3.1 Prøvepreparering
Materialets kornfordeling bestemmes etter metode
131. Før prøvestøpingen må materialets optimale
vanninnhold og maksimum tørrdensitet fastlegges
ved Modifisert Proctor på materiale med 7 %
sementtilsetning. Fremgangsmåten ved Proctorprøvingen er beskrevet generelt i metode 152.
Ved Proctor-prøving for sementstabilisering
benyttes 2 liters sylindere, og det brukes nytt
materiale for hvert forsøk. Det utføres minst 5
forsøk med forskjellig vanninnhold, som spenner
over det antatt optimale ± ca. 2 %.
Grusmaterialet bør fuktes på forhånd (senest dagen
før prøvingen), men ikke mer enn det som tilsvarer
det laveste vanninnhold i Proctorserien. Ytterligere
vann tilsettes ved prøvingen. Det skal benyttes
sement (7 % av tørt materiale mindre enn 22,4 mm)
og ønsket mengde vann blandes med tilslaget vha.
blandemaskin (tvangsblander). Den ferdige
blandingen beskyttes mot uttørking, og stamping i
proctorsylinderen må fullføres innen 1 time etter at
sement og vann er tilsatt.
Materialet stampes i 5 lag per sylinder, med 50
slag per lag (fallhammer 4,8 kg og fallhøyde 450
mm). Fra hver blanding tas en prøve for kontroll av
vanninnhold.
Prøven tørkes i varmeskap ved (110 ± 5) °C.
Tørrdensitet av Proctorprøvene beregnes ut fra våt
densitet.
Ut fra materialets kornfordeling og maksimum
tørrdensitet fastlegges det antatt nødvendige
sementinnhold for stabiliseringen, f.eks. i henhold
til nomogram i intern rapport 1384 (se punkt 7).
Dette danner grunnlag for valg av sementinnhold
som skal brukes ved prøvestøpingen. Materiale til
prøvestøpingen frasiktes stein > 22,4 mm. Dersom
materialet er tørt, tilsettes vann slik at
fuktinnholdet i materialet tilsvarer det
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naturlige fuktinnholdet, f.eks. 2-4 %. Dette utføres
senest dagen før prøvestøpingen. Det vil medgå ca.
90-100 kg tørt materiale når antall prøvestykker er
som angitt nedenfor.
3.1.1 Prøveblandinger
Prøvestykker for trykkfasthetsundersøkelse og
fryse-/tineundersøkelse ved proporsjonering lages
som stampede prøver.
Ved produksjonskontroll på verk kan prøver lages
med stamping eller med vibrerende utstyr, f.eks.
slagdrill med spesifikasjoner som nevnt ovenfor.
Prøvetillaging med vibrering bør bare brukes når
det dokumenteres, f.eks. ved parallell prøving, at
prøvene vil få tilsvarende kvalitet (densitet og
utstøpingskvalitet) som stampede prøver.
For prøvestøpingen benyttes materiale som har
passert 22,4 mm-siktet, og som har et naturlig
fuktinnhold. Det skal normalt lages blandinger med
tre forskjellige sementinnhold:
- blanding med antatt nødvendig sementmengde
- blanding med sementmengde 1 % mindre enn
antatt nødvendig mengde
- blanding med sementmengde 1 % større enn
antatt nødvendig mengde
Sementinnholdet regnes i masseprosent av tørt
grusmateriale mindre enn 22,4 mm. Vanninnholdet
i ferdige prøveblandinger regnes i masseprosent av
tørt materiale mindre enn 22,4 mm inklusive
sement.

Kommentar: Varierende sementmengde, som angitt
ovenfor, brukes ved full prosedyre for
proporsjonering i henhold til intern rapport 1384.
Dersom en ønsker å begrense prøvestøpingen til
færre blandinger, må dette angis og begrunnes
spesielt.
I den ferdige blandingen som produseres på verket
skal sementmengden ikke være mindre enn 4 %.
Mengden av total filler (sement + tilslagsmateriale
mindre enn 0,063mm) i den ferdige blandingen bør
ikke være mindre enn 10 %.
Disse kriteriene bør kontrolleres før sementinnholdet for prøveblandingene bestemmes, slik at
en kan fastlegge minste sementmengde som det
har noen hensikt å lage prøveblanding for.
For hver blanding (hvert sementinnhold) skal det
lages 4 sylindriske prøvestykker, hvorav 2 skal
trykkprøves og 2 skal fryse-/tineundersøkes. Det
vil medgå inntil ca. 7,5 kg tørt tilslagsmateriale for
hvert prøvestykke.
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På grunn av sementhydratiseringen bør det ikke
blandes mer materiale av gangen enn det som
trengs for tillaging av 2 prøvestykker. Sementen
tilsettes tørt. Det tilsettes vann slik at materialets
totale vanninnhold tilsvarer 90 % av det optimale
vanninnholdet for materiale med 7 % sement. Er
optimalt vanninnhold f.eks. 6,4 %, tilsettes 0,9 x
6,4 = 5,8 % ved prøvestøpingen.

Kommentar: Det har vært vanlig praksis at
vanninnholdet ved prøvestøpingen, og ved
utførelse i felt, skal være ca. 90 % av det optimale
for blandingen. Dersom dette fravikes må det
begrunnes og angis spesielt i rapporten.
3.1.2 Prøvetillaging
Materialet blandes godt og oppbevares i tildekket
blandekar. Før prøvestøpingen tas det en prøve av
blandingen for kontroll av vanninnholdet. Prøven
tørkes i varmeskap. Tillaging av prøvene skal
fullføres innen 1 time etter at sementen og vannet
ble tilsatt i blandingen. Fremgangsmåten for
prøvetillagingen er følgende:
3.1.2.1 Stampede prøver
Materialet stampes inn i sylindre med volum 2,65
liter (diameter 150 mm og høyde 150 mm) og
langsgående splitt som muliggjør avforming av
prøvene. Sylindrene smøres innvendig med
formolje før materiale fylles i.
Materialet stampes lagvis i 6 lag med 55 slag på
hvert lag. Fallvekten skal være 4,8 kg og fallhøyden
skal være 450 mm.
Etter innstamping og avretting av prøvenes
toppflate skal sylindrene med prøvene veies og våt
densitet beregnes. Tørr densitet beregnes ut fra våt
densitet og målt vanninnhold. Sylindrene med
prøvene tildekkes tett (med plastfolie, våte sekker)
og avformes etter 1 døgn. Deretter settes prøvene
til vannlagring ved 20 °C inntil videre prøving skal
utføres (trykkfasthet, frostbestandighet).
3.1.2.2 Vibrerte prøver
Sylinderen smøres med formolje og påmonteres
bunnplate og krave. Ferdigblandet materiale fylles i
sylinderen til et stykke opp på kraven, i en mengde
som tilsvarer det som erfaringsmessig trengs for å
få en 150 mm høy prøve etter vibrering.
Sylinderen med materialet plasseres i riggen.
Slagdrillen med påmontert slagplate og eventuelle
belastningsvekter plasseres på prøven. Samlet vekt
av vibreringsutstyret skal være 35 kg. Sylinderen
med prøven må være plassert på et fast underlag,
f.eks. en betongblokk på minst 100 kg.
Prøven skal normalt vibreres i ca. 60 sekunder når
utstyret har spesifikasjon som angitt. Utstyret skal
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være innrettet slik at prøven etter vibrering har en
toppflate som er plan, og mest mulig parallell med
bunnflaten og vinkelrett på sylinderaksen. Etter
vibrering skal prøven ikke avrettes, men prøvens
eksakte høyde måles, slik at volumet kan beregnes.
Prøven veies, tildekkes, avformes og lagres/herdes
etter tilsvarende prosedyre som for stampede
prøver.

ρvåt
ρtørr

Prøvenes tørrdensitet angis i kg/dm3 (kg/l) med 2
desimaler og rapporteres.

Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

Kommentar: Til å begynne med må prøving utføres
med ulik vibreringstid og justering av amplitude
etc. for å oppnå prøvestykker med densitet som
tilsvarer densitet av proctorstampede prøver med
samme materialsammensetning.

-

3.2 Preparering av trykkflater

-

Prøvestykker som skal brukes til å bestemme
materialets trykkfasthet, skal ha plane og parallelle
trykkflater, metode 421 og metode 163.
Trykkflatene planslipes i henhold til metode 462.

-

Dersom det stabiliserte materialet har en slik
kvalitet at plansliping ikke lar seg utføre, kan
trykkflatene avrettes med f.eks. gips eller svovel.

-

3.3 Trykkfasthet og frostbestandighet

-

Prøvenes trykkfasthet undersøkes i henhold til
metode 163. Frostbestandighet undersøkes ved
fryse-/tineforsøk etter metode 164.
Prøvingen foretas normalt når prøvene har 7 døgns
alder.

Resultater
Prøvenes vekt i fuktig tilstand (umiddelbart etter
støping), volum og vanninnhold registreres, slik at
tørrdensiteten kan beregnes.

-

Rapporten brukes som vedlegg til rapport fra
videre prøving (trykkfasthet, frostbestandighet).

Referanser

Prøvenes våtdensitet og tørrdensitet beregnes slik:
=

ρtørr =
hvor:
M
V
w

M
V

referanse til denne metoden
sted og dato for prøveuttak
materialtype (sortering)
andel materiale > 22,4 mm (av total prøve)
andel materiale < 0,063 mm (av mat. < 22,4
mm)
maksimal tørrdensitet og optimalt vanninnhold
ved Modifisert Proctor utført på materiale med 7
% sement (regnet av tørr masse < 22,4mm)
antatt nødvendig sementinnhold for materiale
< 22,4 mm, bestemt fra nomogram og angitt i
masseprosent av tørt grusmateriale
valgt sementinnhold for tre prøveblandinger
valgt vanninnhold (nominelt) for prøvene,
regnet i masseprosent av tørt materiale < 22,4
mm inklusiv sement
målt vanninnhold for prøveblandingen
data om hvert enkelt prøvestykke (sylinder),
dato og klokkeslett for prøvetillaging, prøvens
våtdensitet, vanninnhold og tørrdensitet
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen

Dersom det er benyttet utstyr eller fremgangsmåte
som avviker fra ovenstående beskrivelse skal dette
angis i rapporten.

Beregninger

ρvåt

= våtdensitet
= tørrdensitet

Statens vegvesen, Veglaboratoriet (1988): Forslag
til ny håndbok 005 (utgått) "Sementstabilisering av
veger". Intern rapport 1384, Oslo

ρvåt
1+(w/100)

= vekt av materiale (g)
= sylinderformas volum (ml)
= vanninnhold i prosent av tørr masse
inkl. sement

R210 Laboratorieundersøkelser

side 105

Mai 2015

163

R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
16 Metoder for andre materialer

163 Trykkfasthet av sementstabilisert grus (Cg)
Mai 2015 (erstatter metode 14.732, november 1996)

Utborede prøvestykker til bestemmelse av
trykkfasthet kan ha diameter 150 eller 100 mm.
Hver prøve skal bestå av minst to prøvestykker
utboret med maksimum 0,5 m innbyrdes avstand.
Prøvestykkene kappes slik at høyde/diameterforholdet (h/d) blir mellom 1,0 og 2,0.

Hensikt
Metoden går ut på å bestemme trykkfasthet for
sementstabiliserte materialer (primært for
sementstabilisert grus (Cg) til bærelag). Det kan
benyttes støpte eller utborede prøvestykker.
Prøvestykker av sementstabilisert materiale
belastes til brudd i en trykkprøvingsmaskin.
Bruddlasten registreres, og trykkfastheten
beregnes.

Kommentar: Undersøkelse av trykkfasthet er en av
flere undersøkelser som utføres ved
proporsjonering av sementstabilisert materiale.

Definisjoner
Trykkfasthet av sementstabilisert materiale:

Det skal innhentes opplysninger om herdeforholdene for materialet prøvene er boret ut fra,
så som temperatur og materialets alder (antall
døgn etter produksjon/utlegging).

bruddlast dividert med arealet av trykkflaten.

Utstyr
- trykkprøvingsmaskin
- vekt med kapasitet 10 kg og nøyaktighet ± 1 g
- utstyr til kontroll av planhet av trykkflatene
Trykkprøvingsutstyret skal vedlikeholdes og
kalibreres slik at det tilfredsstiller de til en hver tid
gjeldende krav.

Fremgangsmåte
4.1 Prøvepreparering
Støpte prøvestykker til undersøkelse av
trykkfasthet for sementstabilisert materiale skal
normalt bestå av stampede sylindre med diameter
150 mm og høyde 150 mm. Dersom andre typer
prøver benyttes skal dette begrunnes og angis.
Hver prøve skal bestå av minst to prøvestykker.
Prøvene kan være støpt i laboratorium eller i felt
(på byggeplass etc.), og skal være herdet ved
vannlagring i 7 døgn ved 20 °C før trykkprøvingen.
Tillaging av stampede prøver er beskrevet i metode
162. Om nødvendig skal prøvestykkenes trykkflater
planslipes i henhold til metode 462.
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For øvrig skal det tilstrebes prøver som mest mulig
strekker seg over hele tykkelsen av laget som skal
undersøkes. Prøvene skal ha plane og parallelle
trykkflater som er vinkelrette på sideflatene. Krav
til planhet, samt fremgangsmåte for saging og
sliping av prøvestykker, er gitt i metode 462.
Dersom materialet har slik kvalitet at
saging/sliping ikke kan utføres, kan trykkflatene
avplanes med sementmørtel eller svovelmørtel.

Trykkprøvingen bør normalt ikke utføres før
prøvene har fått herding som tilsvarer 7 døgn ved
20 °C. Dersom dette fravikes skal det begrunnes og
angis spesielt. Før de utborede prøvene settes til
vannlagring bør de veies “tørre”, av hensyn til mulig
beregning av in-situ densitet (det er vanskelig å
gjøre dette tilfredsstillende pga. at det brukes vann
ved kjerneboringen). Utborede prøver skal
vannlagres minimum 1 døgn, helst 3 døgn før
trykkprøving.

Kommentar: Det vil normalt kunne bores ut prøver
av sementstabiliserte bærelag allerede få dager
etter legging. Det kan likevel være problematisk å
få tatt ut hele prøver, selv ved forsiktig boring. Det
kan være aktuelt f.eks. å fjerne eventuelt
asfaltdekke over Cg-laget før boring, og/eller
utsette boringen til materialet er ytterligere herdet.
De nåværende krav til trykkfasthet ved
proporsjonering av sementstabilisert grus er
knyttet til prøvealder 7 døgn.
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4.2 Utførelse av trykking
Prøvestykkene tas opp av vannbadet tidligst en halv
time før prøvingen og tørkes av slik at det ikke er
fritt vann på overflaten. Prøvingen skal foretas
mens prøvestykkene er overflatefuktige, dvs. innen
de skifter farge fra mørk grå til lys grå.
Prøvestykkenes dimensjoner og planhet av
trykkflatene kontrollmåles i henhold til metode
462.

Den beregnede trykkfasthet skal angis uten
omregning eller korreksjoner av noe slag, og
middelverdien for hver prøve rapporteres.
I tillegg kan omregnet, ekvivalent sylinderfasthet
eller terningfasthet angis og rapporteres. Ved
omregning brukes faktorer som angitt i metode
421.
Prøvenes densitet beregnes i henhold til metode
422, og rapporteres.

Dersom det er ønskelig å beregne prøvestykkenes
densitet etter vannlagring, veies prøvene i luft og i
vann, og densiteten beregnes i henhold til metode
422. Volumet kan alternativt bestemmes ut fra
prøvestykkenes målte dimensjoner. Støpte prøver
skal være veid umiddelbart etter avforming, dvs. i
jordfuktig tilstand, for å kunne beregne tørr
densitet, metode 162.
Prøvestykket plasseres sentrisk i trykkprøvingsmaskinen. Prøvestykkets (sylinderens) endeflater
skal utgjøre trykkflatene. Avvik fra senter skal ikke
være mer enn 1 mm. Belastningen påføres
kontinuerlig med en pålastningshastighet som gir
trykkøkning 0,8 ± 0,2 MPa/s.
Bruddlasten avleses fra trykkprøvingsmaskinen og
noteres.

Kommentar: Trykkøkning 0,8 ± 0,2 MPa/s tilsvarer
en pålastningshastighet på 14 ± 3,5 kN/s, dvs. 70
± 18 kN per 5 sekund, ved prøving av sylindre med
150 mm diameter.
Tilsvarende pålastningshastighet for 100 mm
sylindre er 6,3 ± 1,6 kN/s, dvs. 31 ± 8 kN per 5
sekund.

Kommentar: Densitet av vannlagrede prøver, målt i
henhold til metode 422, må ikke forveksles med
tørrdensitet, som måles og beregnes i henhold til
metode 162. Hvis mulig bør det skaffes
opplysninger om materialets tørrdensitet i fersk
tilstand (rett etter legging/valsing av det
stabiliserte laget eventuelt stamping av materialet i
sylinder), samt materialets maksimale tørrdensitet i
henhold til Modifisert Proctor og materialets
innhold av stein større enn 22,4 mm, jf. metode
162. Disse opplysningene vil kunne indikere
hvorvidt det stabiliserte materialet er normalt eller
dårlig komprimert, og kan supplere resultatene og
vurderingene fra trykkprøvingen.
5.2 Usikkerhet
Manglende planhet av prøvestykkenes trykkflater
vil medføre feilaktig bestemmelse av
trykkfastheten. Prøvestykkenes densitet
(komprimeringsgrad) kan også i betydelig grad
påvirke resultatet av trykkfasthetsprøvingen. Andre
forhold som i større eller mindre grad vil påvirke
resultatet, er avvik fra riktig lagringstemperatur,
uttørking av prøvene, ikkesentrisk plassering av
prøvestykkene i trykkprøvingsmaskinen, eller feil
pålastnings-hastighet ved trykkingen.

Resultater

Rapportering

Følgende data registreres for en prøve:

Prøvingsrapporten skal inneholde:

- prøvestykkenes volum, f.eks. bestemt etter
veiing i luft og i vann
- prøvestykkenes masse
- prøvestykkenes dimensjoner (høyde og
diameter)
- bruddlast ved trykkprøvingen, i N eller kN

-

5.1 Beregninger
Trykkflateareal for støpte prøvestykker beregnes
og angis i mm2, ut fra støpeformens nominelle mål
hvis prøvestykkets målte dimensjoner ikke avviker
fra dem med mer enn ± 1,0 %.
Trykkflateareal for utborede prøver beregnes ut fra
prøvestykkenes målte dimensjoner. Trykkfastheten
angis i MPa med 1 desimal og beregnes som
bruddlast dividert med trykkflateareal.

R210 Laboratorieundersøkelser

-

side 107

referanse til denne metoden
sted og dato for prøveuttak
dato for tillaging eller utboring av prøve
info om hvordan prøven er tillaget (utstøping/
kjerneboring)
lagringsforhold for prøven etter prøvetaking
materialtype (sortering)
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
prøvestykkenes mål (høyde, diameter)
prøvestykkenes densitet
opplysninger om prøvenes trykkflater er
planslipt eller avplanet på annen måte
bruddlast for hvert prøvestykke
beregnet trykkfasthet i MPa med 1 desimal, for
hvert prøvestykke og beregnet middelverdi av
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hver prøve (bestående av to eller flere
prøvestykker)
- omregnet, ekvivalent terning- eller sylinderfasthet dersom dette inngår i oppdraget
- eventuelle avvik

Referanser
Statens vegvesen, Veglaboratoriet (1988): Forslag
til ny håndbok 005 "Sementstabilisering av veger"
Intern rapport 1384, Oslo

Dersom trykkfasthetsprøvingen gjelder
proporsjonering av Cg skal resultatene vedlegges
resultater fra prøvestøpingen.
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
16 Metoder for andre materialer

164 Frostbestandighet av sementstabilisert grus (Cg)
Mai 2015 (erstatter metode 14.733, april 2005)

Hensikt
Metoden brukes primært for sementstabilisert grus
(Cg) til bærelag, og den går ut på å fryse og tine
sementstabilisert materiale (støpt eller utborede
prøvestykker). Prøvene fryses ned i luft og tines i
ferskvann. Prøvenes massetap registreres ved
veiing etter et gitt antall fryse- /tinevekslinger, og
suppleres med visuell vurdering av prøvenes
skadegrad.

Definisjoner
Frostbestandighet av sementstabilisert materiale:
et prøvestykkes prosentvise massetap etter 30
fryse- og tinevekslinger. Målt massetap suppleres
med visuell bedømming av prøvene.

Fryse- og tineveksling: defineres som en
innfrysingsperiode og en tineperiode.
Prøvestykkene skal være helt gjennomfrosset før
tining starter, og helt opptinte før innfrysing
starter.

Kommentar: Undersøkelse av frostbestandighet er
en av flere undersøkelser som utføres ved
proporsjonering av sementstabilisert materiale.

Utstyr
- fryse-/tineboks
- vekt med kapasitet 10 kg og nøyaktighet ± 1 g
- stiv børste av kunststoff
Fryse-/tineboksen må kunne fryse ned prøvene i
luft til minus 10 °C eller lavere temperatur i løpet av
5-7 timer, og tine prøvene i vann med økning av
temperaturen til minst + 10 °C i løpet av 1-2 timer.
Utstyret bør være laget slik at veksling mellom
nedfrysing og opptining skjer automatisk, og
innstilt slik at det utfører 3-4 fullstendige frysetinevekslinger pr. døgn (1 fryse-/tineveksling = 6
timer). Utstyret bør ha kapasitet til testing av minst
6 prøver samtidig.
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Kommentar: Fryse-/tineboksen kan være 100 %
spesialbygd, eller det kan benyttes en vanlig
dypfryser med spesialbygd tilleggsutstyr for
opptining av prøvene. Prinsippskisse for fryse/tineutstyr er vist i figur 164-1.

Fremgangsmåte
4.1 Prøvepreparering
Støpte prøvestykker til fryse-/tineundersøkelse av
sementstabilisert materiale skal normalt bestå av
stampede sylindre med diameter 150 mm og høyde
150 mm. Dersom andre typer prøver benyttes skal
dette angis. Prøvene kan være støpt i laboratorium
eller i felt, og skal være herdet ved vannlagring i 7
døgn ved 20 °C før fryse-/tineundersøkelsen settes
i gang. Tillaging av stampede prøver er beskrevet i
metode 162.
Utborede prøvestykker til fryse-/tineundersøkelse
kan ha diameter 150 eller 100 mm. Hver prøve skal
bestå av to prøvestykker utboret med maksimum
0,5 m innbyrdes avstand. Prøvestykkene skal ikke
kappes, men løst materiale kan plukkes vekk (det
tilstrebes prøver som strekker seg over hele
tykkelsen av laget som skal undersøkes).
Det skal innhentes opplysninger om herdeforhold
for materialet prøvene er boret ut fra, så som
temperatur og materialets alder (antall døgn).
Fryse-/tineundersøkelsen bør ikke igangsettes før
prøvene har fått herding som tilsvarer 7 døgn ved
20 °C. Før de utborede prøvene settes til
vannlagring bør de veies “tørre”, av hensyn til mulig
beregning av in-situ densitet (det er vanskelig å
gjøre dette tilfredsstillende pga. at det brukes vann
ved kjerneboringen).
Utborede prøver skal vannlagres minimum 1 døgn
før fryse-/tineundersøkelsen igangsettes.

Kommentar: Det vil normalt kunne bores ut prøver
av sementstabiliserte bærelag allerede få dager
etter legging. Det kan likevel være problematisk å
få tatt ut hele prøver, selv ved forsiktig boring. Det
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kan være aktuelt f.eks. å fjerne eventuelt
asfaltdekke over Cg-laget før boring, og/eller
utsette boringen til materialet er ytterligere herdet.
4.2 Utførelse (frysing og tining)
Fryse-/tineboksen startes og stilles inn slik at det
oppnås fullstendig gjennomfrysing av
prøvestykkene i løpet av fryseperioden og
fullstendig opptining i tineperioden. Varigheten av
henholdsvis fryse- og tineperioden i en syklus vil
avhenge av utstyrets innfrysningskapasitet, samt
antall prøver og vanntemperatur under
opptiningen. Det bør kunne oppnås 3-4
fullstendige fryse-/tinevekslinger per døgn.
Prøvestykkene tas opp fra vannbadet, og fritt vann
tørkes av. Prøvestykkene veies i overflatefuktig
tilstand. Massen noteres (m1).
Prøvestykkene settes inn i fryse-/tineboksen, ved
slutten av en tineperiode, mens det fortsatt er vann
i oppbevaringskarene i fryse-/tineboksen. Veiing
av prøvene etter mindre enn 30 fryse/tinevekslinger foretas dersom det viser seg at
vesentlige skader (skadegrad III eller høyere,
eventuelt mer enn 1,0 % massetap) oppstår før 30
fryse-/tinevekslinger. Det skal da noteres hvilket
antall vekslinger som har ført til vesentlige skader.
All veiing av prøver foretas ved slutten av en
tineperiode, dvs. når prøvene er opptinte og våte.
Overflatevann tørkes av og løst materiale børstes
vekk fra prøvene før de plasseres på vekten.
Etter opptining ved 30 fullførte frysetinevekslinger skal løst materiale børstes vekk med
en stiv børste (ikke stålbørste). Deler av
prøvestykkene som åpenbart er i ferd med å løsne,
plukkes eller brekkes forsiktig av. Pass på at
“friskt” materiale ikke følger med. Prøvene veies og
massen noteres (m2).
Ved hver veiing av prøvestykkene skal det foretas
visuell vurdering av prøvestykkenes skadegrad i
henhold til skala vist i tabell 164-1.

Kommentar: Ved normale, gode materialer og riktig
proporsjonert Cg er det som regel ikke nødvendig
å veie prøvene før undersøkelsen er fullført, dvs.
etter 30 fryse- /tinevekslinger. Ved materialer som
har dårlig frostbestandighet, vil skadene gjerne
vise seg før 30 vekslinger er oppnådd. Dette kan
forekomme f.eks. på prøvestykker som har for lite
sement.

Figur 164-1 Innretning for fryse- og tineforsøk
med sementstabilisert grus.
Utstyret kan bestå av en fryseboks med stor
innfrysningskapasitet, to plastkummer som
rommer prøvene og tinevann, kobberrør ca. 1/2" 5/8" innvendig diameter til innløps- og utløpsarrangement. Videre kan utstyret bestå av en
magnetventil til styring av innløpsvann, diverse
koblingsstykker, muffer, tettingsmiddel (Loctite).
Det må også bestå av koblingsskap for styring av
elektriske funksjoner, tidsbryter med inndeling for
hvert kvarter, releer, diverse ledningsmateriell,
av/på-bryter, flottør med "mikroswitch" for
regulering av vannstanden i kummene, armert
plastslange, slangeklemmer og trinser til
montering under fryseboksen. Til slutt er det
hensiktsmessig med siler til montering i utløpet fra
kummene for å hindre tetting av utløpsrørene.
Eventuelt tilleggsutstyr kan bestå av automatisk
heve- og senkemekanisme for lokket på
fryseboksen, og temperaturregistreringsutstyr.
4.3 Andre målinger
Etter fryse-/tineundersøkelsen kan prøvene
eventuelt undersøkes mht. trykkfasthet (aktuelt
bare dersom trykkflatene er helt plane, parallelle
og uskadde, eventuelt etter saging/sliping).
Prøvene vannlagres minst 1 døgn før trykkprøving.
Trykkprøvingen utføres i henhold til metode 163.
I prøvingsrapporten skal prøvenes alder og andre
herdeforhold angis spesielt. Videre skal det klart
fremgå at prøvene har gjennomgått fryse/tineundersøkelse.
Dersom prøvestykkene ikke skal brukes til andre
formål etter fryse-/tineundersøkelsen, kan de
tørkes til konstant masse i varmeskap. På forhånd
må en ha målt prøvenes volum ved veiing av de
vannmettede og overflatetørre prøvene i luft og i
vann.
Etter tørking veies prøvene, og tørr densitet av
herdet materiale kan beregnes. Dette kan gi en
indikasjon på hvilken tørrdensitet materialet hadde
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ved utleggingen, men det må tas hensyn til masse
av vann som er bundet ved herdeprosessen,
avhengig av sementinnholdet.

Tabell 164-1 Visuell bedømmelse av skadegrad.
Karakteristikk av
materialet

Resultater

I

Følgende data registreres for en prøve:
-

Grad av
forvitring

Tilfredsstillende

volum bestemt etter veiing i luft og i vann
masse (vått prøvestykke) før test (m1)
masse (vått prøvestykke) etter 30 sykluser
prøvens skadegrad (m2)
antall fryse-/tinevekslinger (< 30) som
eventuelt har ført til vesentlige skader på
prøvene

frostbestandighet

m1

II

svak avrunding av
kantene, for øvrig hele
En del avskalling, sterk
avrunding av kantene,

III

utsatte steiner løsner,
men hele flater på
prøven.
Betydelig avskalling
som kan ses på

Ikke tilfredsstillende

IV

sideflater og endeflater
i form av små

frostbestandighet

avskallinger.
Sterk avskalling på

) ∙ 100

V

hvor:

side- og endeflater,
mer enn 30%.
Prøven er mer eller

M = massetap i prosent
m1 = prøvestykkets masse (våt) ved forsøkets
start
m2 = prøvestykkets masse (våt) etter avsluttet
forsøk
Det midlere massetapet for de to prøvestykkene i
en prøve beregnes og rapporteres.
Graden av skader på prøvestykkene etter fryse/tineundersøkelsen bedømmes visuelt etter tabell
164-1.
Resultatet av bedømmingen skal rapporteres
sammen med det målte massetapet.
Ved denne metoden registreres kun materiale som
løsner helt pga. fryse-/tinepåkjenningen, og lar
seg børste vekk med en stiv børste (ikke
stålbørste), samt stykker av materialet som lett lar
seg plukke vekk. Det kan i noen tilfeller være
vanskelig å avgjøre om massetapet (materiale som
løsner) skyldes overveiende dårlig materialkvalitet,
ev. for liten sementtilsetning eller støpefeil i
prøvene. Materialets komprimeringsgrad
(tørrdensitet) kan ha betydning for
frostbestandigheten. Måling av massetap og visuell
vurdering av skadegrad innebærer noe bruk av
skjønn, og dermed mulighet for uensartet
bedømming av prøvene.
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like hel som før testing.

flater.

Prøvestykkets massetap etter fryse-/ tinepåkjenningene (etter 30 sykluser) angis i
masseprosent med én desimal og beregnes etter
følgende formel:

M=(

Ingen skader. Prøven er
Ubetydelig avskalling,

5.1 Beregninger

m2-m1

Beskrivelse av skade

VI

mindre oppløst eller
oppsmuldret.

Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
-

referanse til denne metoden
sted og dato for prøveuttak
dato for tillaging eller utboring av prøve
info om hvordan prøven er tillaget (utstøping/
kjerneboring)
lagringsforhold for prøven etter prøvetaking
materialtype (sortering)
navn og adresse på laboratorium
prøvenummer og dato for analysen
prøvestykkenes mål, og om prøvestykkene er
saget/renskåret før prøvingen
massetap i prosent (M) etter 30 sykler
antall sykler som gir massetap 1 % når dette
inntreffer før 30 vekslinger
prøvenes skadegrad etter visuell bedømmelse
eventuelle avvik

Referanser
Statens vegvesen, Veglaboratoriet (1988): Forslag
til ny håndbok 005 "Sementstabilisering av veger"
Intern rapport 1384, Oslo.
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2 GEOTEKNIKK
Mars 2015 (erstatter metode 14.431, april 2005)

21 Identifisering og klassifisering av jord
22 Jordartens mekaniske egenskaper
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R210 Laboratorieundersøkelser
2 Geoteknikk
21 Identifisering og klassifisering av jord

211 Vanninnhold (w)
Juni 2015 (erstatter 14.426 januar 2005)

Hensikt
Denne metoden går ut på bestemmelse av
vanninnhold (fuktighet) i en prøve av naturlig
forekommende jordarter ved tørking i varmeskap.
Vanninnholdet benyttes, sammen med
konsistensgrensene, for klassifisering av jordarter
og beskrivelse av de geotekniske egenskapene.
Videre inngår vanninnholdet i beregning av
porøsitet, poretall og metningsgrad.
1.1 Prinsipp
Undersøkelsen utføres for å bestemme prøvens
vanninnhold ved hjelp av vektbestemmelse før og
etter tørking av materiale til konstant vekt.

Definisjoner
Vanninnholdet (w i %): er forholdet mellom massen
av porevannet (fritt vann) og massen av tørkede
jordpartikler. I denne sammenheng anses prøven
som tørr når massen forblir konstant over tid ved
en temperatur innenfor 110 ± 5 °C.

En prøve på ca. 50 gram våtmasse er vanlig for
homogene leirtyper. For grovere jordarter (grusig
sand, grus og morene) tas det ut minst 500 gram.
Tørketiden avhenger av finstoffinnhold og prøvens
størrelse. Det er vanlig med ca. 1 døgns tørketid
ved 110 ± 5 °C.
Vanninnholdet kan variere innenfor små volum av
tilsynelatende homogen jord. Ved tydelige
lagdelinger bør det tas prøver fra de ulike sjikt.
For jordarter som inneholder gips eller andre
mineraler med løst bundet vann, eller betydelige
mengder organisk materiale, vil pålitelige verdier
kunne oppnås for vanninnholdet ved tørking til
konstant masse ved 60 °C eller under vakuum ved
trykk ca. 1,3 kPa og ved temperaturer ikke lavere
enn 23 °C.

Resultater
5.1 Beregninger

Utstyr
-

tørking. Siden tørre prøver kan absorbere fuktighet
fra våte prøver, bør tørre prøver fjernes fra
tørkeskap før våte prøver settes inn.

Vanninnholdet av materialet beregnes av følgende
formel i masseprosent av den tørkede prøvens
masse:

kontrollert varmeskap 110  5 °C
kalibrert analysevekt, nøyaktighet 0,01 g
nummererte skåler, med kjent masse
kniv eller spatel
eksikkator med silikagel.

w=
hvor:

Fremgangsmåte
Den fuktige prøve plasseres i en nummerert skål
med kjent masse og veies omgående.
Bruttomassen noteres (masse av skål og prøve).
Prøven plasseres i varmeskap og tørkes til konstant
masse ved en temperatur av 110 ± 5 °C. Når
prøven er tørr, overføres den til en eksikkator og
avkjøles til romtemperatur. Etter avkjøling veies
prøven. Bruttomassen (tørr prøve + skål) noteres.

m1 − m2
mw
∙ 100(%) =
∙ 100(%)
m2 − mc
md

w: vanninnhold i %
mc: masse i gram av skål
m1: masse i gram av skål og fuktig prøve
m2: masse i gram av skål og tørr prøve
mw = m1 - m2: masse i gram av vann
md = m2 – mc: masse i gram av tørr prøve
I SVV utføres beregningene av programmet LABSYS.

Kommentar: Prøven skal ikke tørkes før den veies
første gang, og heller ikke få ta opp fuktighet etter
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5.2 Usikkerhet

Beregningene ivaretas i LABSYS.

Vekttap knyttet til avgivelse av bundet krystallvann,
mineralomdannelse osv. vil kunne påvirke
nøyaktighetsgraden. Metoden ansees likevel
tilstrekkelig nøyaktig til våre formål.

Se forøvrig R210 vedlegg 3: Geotekniske
rutineundersøkelser.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210

Rapportering
Følgende data skal være tilgjengelig i LABSYS:
-

prøvingslaboratorium (navn og adresse)
ansvarlig for prøvingen
identifikasjon av prøve
registrerte veiedata
beregnet vanninnhold (w) angitt i prosent, med
en desimal
- dato og signatur
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre

NS 8013 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Vanninnhold.
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper, terminologi
og symboler.
CEN ISO/TS 17892-1 (2004): Geotekniske felt- og
laboratorieprøving av jord. Del 1: Bestemmelse av

Resultatene kan vises i summarisk form, f.eks. ved
hjelp av borhullsprofil med diagram for
vanninnhold mot dybde under terreng eller annet
referansenivå.
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R210 Laboratorieundersøkelser
2 Geoteknikk
21 Identifisering og klassifisering av jord

212 Densitet (), finkornet prøve
Juni 2015 (erstatter 14.425 januar 2005)

Hensikt

Fremgangsmåte

Dette spesifiserer analysemetoder for bestemmelse
av densiteten () av en uforstyrret våt (fuktig)
sylinderprøve. I det følgende er det beskrevet tre
måter for bestemmelse av  ved måling av
dimensjoner.

4.1 Alternativ 1: Helsylinder

Denne metoden egner seg for bestemmelse av
densiteten av en prøve med regelmessig
sammenhengende form, inkludert tilskåret/trimmet
prøvestykke.

Før utkjøringen av for eks. en Ø 54 mm prøve veies
prøvesylinder med innhold (gummikapslene tatt
av). Etter at prøven er skjøvet ut på
tilskjærerbordet, renskjæres den i endene, slik at
den får rette endeflater, og lengden av den
renskårede prøven måles nøyaktigst mulig. Den
tomme sylinderen, stempel og avskåret materiale
veies.

Densitet av jordmasse er nyttig for bestemmelse av
spenninger i en viss dybde (overlagringstrykk).

Dette gir grunnlag for beregning av prøvens
nettomasse og volum.

Kommentar: For bestemmelse på jordprøve av
vilkårlig form henvises til NS 8011.

4.2 Alternativ 2: Del av sylinder
Etter at sylinderprøven er skjøvet ut på
tilskjærerbordet og oppdelt i delprøver (10 cm
lange delprøver for Ø 54 mm prøvesylinder), kan
det foretas densitetsbestemmelse av slike
delprøver. Delprøven renskjæres i endene, slik at
den får rette endeflater. Lengden av den
renskårede prøve måles nøyaktigst mulig og
delprøven veies.

1.1 Prinsipp
Metoden baserer seg på bestemmelse av netto
diameter, lengde og vekt av jordprøver som
grunnlag for beregning av densitet.

Definisjoner
Densitet (våt/fuktig) prøve (): er her masse av
prøve (m) dividert med volum (V), inkludert vann og
gass i porene.

Delprøvens registrerte nettomasse og lengde gir
grunnlag for beregning av prøvens volum og
densitet.

Med tyngdetetthet () menes her densitet av prøve
multiplisert med tyngdens akselerasjon (g).

4.3 Alternativ 3: Densitetssylinder

Tyngdens akselerasjon (g) er i denne sammenheng
definert som 9,81 m/s2.

Utstyr
-

prøveutskyver tilpasset sylinderprøver
kalibrert vekt, nøyaktighet 0,5 g
kalibrert analysevekt, nøyaktighet 0,01 g
skyvelære
trådsag
meterstokk
messingsylindere med kjent volum
kniv, spatel

R210 Laboratorieundersøkelser

Densiteten () kan også bestemmes ved å presse en
densitetssylinder med kjent volum (volum av
anvendte messingssylindere i SVV er vanligvis V =
6,238 cm3) inn i en mindre del av prøven.
Sylinderen renskjæres i endene, og sylinder med
innhold veies. Ved å tarere sylinderens masse på
forhånd, kan prøvens masse leses av direkte.

Kommentar: Vanligvis bestemmes det for
homogene materialer en densitet  (sylinderprøve)
av hele jordprøven. For lagdelte jordprøver er det
nødvendig med flere bestemmelser. Densitet av
delprøve kan bestemmes ved veiing og måling av
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lengde på prøver med kjent tverrsnittsareal som
beskrevet i alternativ 2 og 3.

Rapportering
Følgende data skal være tilgjengelig i LABSYS:

Resultater

-

5.1 Beregninger
Densitet
ρ=

m
V
eller

𝜌=

-

m
A∙L

hvor:
m = nettomasse prøve = bruttomasse - tara
V = prøvevolum = målt lengde L  tverrsnitt A
Bruttomasse: masse av prøvesylinder med innhold

prøvingslaboratorium (navn og adresse)
ansvarlig for prøvingen
identifikasjon av prøve
anvendt metodealternativ
registrerte måle- og veiedata
beregnet densitet () angitt med to desimaler
beregnet tyngdetetthet () angitt med en
desimal
dato og signatur

Kommentar: Innen geoteknikk benyttes for det
meste tyngdekrefter. Det vil derfor i de fleste
tilfeller være tyngetetthet () som må bestemmes.
Sammenhengen mellom densitet våt prøve () og
tyngdetetthet γ = ρ ∙ g hvor g er tyngdens
akselerasjon.

Tara: tom sylinder, og avskåret materiale

Densitet () skal angis som Mg/m³ (tonn/m³) eller
g/cm3.

I SVV utføres beregningene av programmet LABSYS.

Tyngdetetthet () skal angis i kN/m3.

5.2 Usikkerhet

Resultatene kan vises i summarisk form, f.eks. ved
hjelp av borhullsprofil med angivelse av densitet
mot dybde under terreng eller annet referansenivå.

Densitet av prøver slik de foreligger i laboratoriet
kan avvike fra densitet i felt. Avvikene skyldes
primært endringer i volum ved prøvetakingen.
Eksempelvis nevnes forskjellen mellom
prøvesylinderens og skjæreeggens innvendige
diameter samt volumendringer ved prøvetaking i
sand og grus.
Feilen ved laboratoriebestemmelser av densitet
med de angitte målenøyaktigheter ligger normalt
under 2 % for alternativ 1 og 2. Vær oppmerksom
på at verdien for densitet er en gjennomsnittsverdi
dersom prøven har en varierende sammensetning.
Total densitet av en jordprøve kan ikke antas å
være representativ for prøven før det er konstatert
visuelt at prøven er fri for defekter og har en
representativ sammensetning.

R210 Laboratorieundersøkelser

Se forøvrig R210 vedlegg 3 Geotekniske
rutineundersøkelser.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler.
NS 8011 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Densitet.
CEN ISO/TS 17892-2 (2004): Geotekniske felt- og
laboratorieprøving av jord. Del 2: Bestemmelse av
densitet av finkornet jord
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2 Geoteknikk
21 Identifisering og klassifisering av jord

213 Korndensitet (s) for materiale finere enn 4,0 mm
Juni 2015 (erstatter 14.421 januar 2005)

Hensikt
Dette dokumentet beskriver en analysemetode for
bestemmelse av densiteten av faststoffpartiklene,
dvs. korndensiteten i materialer ved hjelp av
pyknometer.
Korndensitet (s) bestemt ved denne metoden
brukes bl.a. i forbindelse med slemmeanalyser
(geotekniske analyser) og asfaltresepter.
1.1 Prinsipp
Dette er en metode for bestemmelse av korndensitet (s) for finkornede jordarter som leire,
sand, ekstrahert tilslag fra asfalt og liknende
materialer.
Pyknometermetoden baserer seg på
volumbestemmelsen av en kjent prøves tørrmasse
ved væskeflytting.
Korndensiteten (s) beregnes på grunnlag av
prøvens tørrmasse bestemt ved veiing i luft, og
samlet netto volum av prøvens enkelte partikler
bestemt ved hjelp av pyknometer.

også relativ densitet eller spesifikk densitet
(engelsk: particle density).

Utstyr
- kalibrert pyknometer, ≥ 50 ml (stort nok til
prøving av representativ prøve) med glasspropp
(stigerør) nøyaktig justert til pyknometerhalsen
- kontrollert termometer, nøyaktighet 0,1 °C
- kalibrert vekt, med feil ≤ 0,05 % av prøvens
tørrmasse.
- termostatstyrt vannbad med temperaturkontroll
med feil ≤ 0,2 °C. Det skal være en rist for
pyknometrene ca. 5 cm over bunnen, så vannet
kan sirkulere fritt under dem.
- kontrollert varmeskap som kan holde
temperaturen (110 ± 5) °C
- vakuumeksikkator tilknyttet vakuumpumpe eller
kokeplate (gassflamme e.l.)
- tørkeskål
- morter
- eksikkator med silikagel
- av-luftet, destillert vann

Kalibrering av pyknometeret: Kalibreringen utføres

Når prøven inneholder materiale både mindre og
større enn 4,0 mm, deles prøven med 4 mmsikten, og korndensitet (s) bestemmes iht.
forskriftene. Den gjennomsnittlige korndensitet (s)
for prøven beregnes ut fra masseandelene av
materiale mindre og større enn 4,0 mm (se 5.1
Beregninger).
Korndensitet for materialer som har kornstørrelse
større enn 4,0 mm undersøkes iht. metode 123.
Fillermaterialer til asfalttilslag undersøkes iht.
metode 125.

Definisjoner

i prinsippet som angitt i metode 602. Da
korndensiteten skal undersøkes ved en gitt
temperatur (for eksempel 20 ± 0,1 °C), må
kalibreringen foregå ved samme temperatur (dvs.
20 ± 0,1 °C) som angitt i metode 602.

Fremgangsmåte
4.1 Antall delprøver
Prøvingen medfører en rekke veiinger, og det kan
oppstå feil. Det bør derfor utføres minst to
bestemmelser av korndensitet for hvert
prøvemateriale.

Korndensitet (s): er partiklenes tørrmasse delt på

4.2 Behandling av prøven

deres reelle volum.

Prøven som skal benyttes til bestemmelse av
korndensitet må være representativ (minimum 10
gram tørrmasse) for den totale prøve og kan være
fuktig eller tørr. Leire og silt bør fortrinnsvis være
naturfuktig.

Kommentar: Korndensitet som er definert og
bestemt i henhold til denne beskrivelsen, kalles

R210 Laboratorieundersøkelser

side 117

Juni 2015

213
Resultater

Prøvens volum bør være minst 15 % av
pyknometerets volum.

Alternativ 1 – Fuktig prøve: Når prøven er fuktig,
overføres denne til pyknometeret (deles opp og
rulles ut til korte, tynne tråde som tres ned i
pyknometerhalsen), og massen av pyknometeret +
prøven bestemmes. Prøvens tørrmasse bestemmes
etter at undersøkelsen er utført. Alt materiale i
pyknometeret overføres da til en skål og tørkes til
konstant masse ved (110 ± 5 °C).

Alternativ 2 - Tørr prøve: Etter at prøven er tørket
til konstant masse ved (110 ± 5 °C) avkjøles den til
romtemperatur (i eksikkator med silikagel) og
brytes ned i morter. Prøven overføres til
pyknometeret, og massen av pyknometeret +
prøven bestemmes. Prøven blandes med destillert
vann til pyknometeret er 2/3 fullt, før
pyknometeret og suspensjonen settes til svelling i
minst 12 timer.
4.3 Utførelse
Etter at prøven har stått til svelling, skal luften i
prøven fjernes enten ved evakuering eller koking.

Evakuering: Pyknometeret plasseres i en
vakuumeksikkator og utsettes for undertrykk ved
hjelp av en vannstrålepumpe eller en
vakuumpumpe med gradvis reduksjon av trykket
ned til ca. 30 millibar (25 mm Hg) i minst 5 min.
For fjerning av innesluttet luft gjentas
trykkreduksjonen til det ikke kommer flere
luftbobler.

Kommentar: Noen jordarter kan inneholde mye luft,
og de har da lett for å "støtkoke" under
evakueringen. Undertrykket bør derfor påføres
gradvis (forsiktig banking med gummihammer på
eksikkatoren kan vise om all luftbobler er
evakuerte)
Koking: Pyknometeret varmes opp og kokes i 10
min. under forsiktig omrysting. Det avkjøles
deretter til værelsestemperatur.

Fylling av pyknometer: Pyknometeret fylles forsiktig
opp med destillert vann, glassproppen (stigerøret)
settes i, og pyknometeret plasseres i en time i et
vannbad med temperatur (20 ± 0,1 °C). Deretter
justeres vannsøylen hvis nødvendig, og la det stå i
10 min. Sjekk vannsøylen igjen. Står den konstant,
er analysen ferdig. Pyknometeret med
glassproppen (stigerøret) tas ut av vannbadet,
tørkes på utsiden og veies med innhold.

5.1 Beregninger
Eksempel på beregning av korndensitet (s):
Masse prøve + pyknometer (1)

=100,43 g

Masse pyknometer
Masse prøve (2)

= 44,13 g
= 56,30 g

minus

-

Masse prøve + pyknometer + vann =186,12 g

minus

-

Masse prøve + pyknometer (1)

=100,43 g

Masse vann (3)

= 85,69 g

Volum vann (4) =

= 85,84 cm³

Volum pyknometer (best. tidligere) = 106,79 cm3
Volum vann (4)
= 85,84 cm3
Volum prøve (5)
= 20,95 cm3
Densitet (s) = masse prøve (2)/ volum prøve (5)
= 56,30 g / 20,95 cm3
= 2,687 g/cm3, dvs. 2,69 g/cm³
= 2,69 Mg/m³

Kommentar: Vannets densitet ved 20 °C er 0,9982
g/cm3, så volum vann er beregnet ut fra dette tallet
og ikke fra verdien 1,000 g/cm3.
5.2 Beregninger av kombinert korndensitet for fine
og grove materialer
Dersom et materiale består av partikler både større
enn 4 mm og mindre enn 4 mm, kan korndensitet
(s) for det samlede materialet beregnes med
følgende formel:
𝛒𝐬 =

1
P1
P2
+
100 ∙ s1 100 ∙ s2

hvor:
- P1 = totalprøvens prosentandel materiale < 4
mm
- s1 = korndensitet av materiale < 4 mm
- P2 = totalprøvens prosentandel materiale > 4
mm
- s2 = korndensitet av materiale > 4 mm
Eksempel:
Et materiale består av 30 % < 4 mm (korndensitet
2,69 cm3) og 70 % > 4 mm (korndensitet 2,64 cm3).
Korndensitet for det samlede materialet er da:
ρs =

R210 Laboratorieundersøkelser

85,69
0,9982
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Referanser

5.3 Usikkerhet
Den største kilden til feil ved bestemmelse av
korndensitet med pyknometer, er luftblærer i
vannet og suspensjonen ved veiing.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210

En feil av systematisk art kan ved leirholdige
materialer forårsakes av materialets hygroskopiske
egenskaper. Den tørkede prøven tar opp vann fra
atmosfæren under nedkjøling, slik at masse og
volum øker. Feilen som kan bli noen prosent
elimineres nesten helt når prøven nedkjøles i
eksikkator før veiing ved romtemperatur. Med de
gitte nøyaktighetskrav vil feilen ved bestemmelse
av korndensitet være mindre enn 0,01 g/cm3.

NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder Jords oppbygning. Begreper, terminologi
og symboler.
NS 8012) (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Korndensitet.

Rapportering
Følgende data skal være tilgjengelig i LABSYS:
- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- identifikasjon av prøve
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøve og aktuelt utstyr
- registrerte veiedata
- beregnet korndensitet angitt med to desimaler
- dato og signatur
- korndensitet (s) kan angis i Mg/m³ (tonn/m³)
eller g/cm3.

Kommentar: I SVV føres s i LABSYS under
slemmeanalyse.

R210 Laboratorieundersøkelser
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R210 Laboratorieundersøkelser
2 Geoteknikk
21 Identifisering og klassifisering av jord

214 Slemmeanalyse
Desember 2014 (erstatter 14.433 november 1996)

1. Hensikt
Dette dokumentet beskriver en metode for
bestemmelse av kornstørrelser mindre enn 63 µm
for en jordprøve med vesentlig innhold av finstoff.
Kornfordelingen benyttes som grunnlag for å
klassifisere jordprøver, samt mulig anvendelse av
materialet.
1.1. Prinsipp

Slemmeanalyse: Indirekte analyse av kornfordeling
ved måling av densitet for en oppslemmet prøve
(suspensjon), basert på at partikler med forskjellig
størrelse har ulik synketid i suspensjonen (Stokes
lov).

Figur 214 -1 Illustrasjon av synketid for korn av
ulik størrelse

Slemmeanalysen bør utføres i rom hvor
temperaturen er stabil i perioden mens analysen
utføres.

2. Definisjoner

Kommentar: Flere sikter velges etter behov (eks. i
henhold til NS-EN 933-2). Fortrinnsvis brukes
sikter med diameter 200 mm og høyde 50 mm.

Kornfordeling: Masseandel i % av standardiserte
kornstørrelser i en jordprøve.

3. Utstyr

4. Fremgangsmåte

3.1 Beskrivelse
- kontrollert hydrometer 152 H som er gradert fra
5 til +60 g leire pr. liter, se tillegg 8.2 (Etter
ASTM E100 – kalibrert for s = 2,65 kg/m3 i
destillert vann ved 20 °C.
- kalibrert vekt med nøyaktighet bedre enn 0,1 %
av prøvemassen
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- dispergeringsapparat (etter ASTM D 422, se NS
8005) (kontroller propellen for slitasje)
- glassylinder, høyde ca. 460 mm og merket for 1
liter. Indre diameter skal være slik at 1litermerket er 360 ± 20 mm fra indre bunn
- kontrollert termometer med nøyaktighet minst
± 0,5 °C
- kontrollert vannbad kreves dersom det forventes
at temperaturen i laboratorielokalet vil variere
med mer enn 5 °C under prøvingen
- siktesats med kontrollerte sikter: 2,00 - 1,00
mm og 500 - 250 - 125 - 63 m
- kontrollert stoppeklokke
- begerglass, eks.500 ml
- dispergeringsmiddel: (natriumhexametafosfat (NaPO3)6  nH2O) 50 g oppløses i 1000 ml
destillert vann. NB! Oppløsningens
dispergerende virkning avtar med tiden.
Oppløsning eldre enn 1 mnd. skal ikke brukes
- alternativt dispergeringsmiddel:
(natriumpyrofosfat Na4P2O7  10H2O)
- 35 % hydrogenperoksyd ved humus i prøven
- fortynnet saltsyre 2 mol/l - ved kalkholdig
materiale i prøven
- pinsett til å fjerne eventuelle skjell
- rødsprit hvis suspensjonen skummer
- vanlig husholdningskjevle (av tre) eller morter
med gummibelagt pistill
- papir, ca. 40 cm × 50 cm

4.1 Prøve med materiale finere enn 2 mm
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Det tas ut to representative prøver for
vanninnhold og kornfordelingsanalyse.
Vanninnholdet anvendes til å bestemme mengde
tørrstoff i prøven som benyttes til
kornfordelingsanalyse.

Hvis det er vanskelig å dele prøven som beskrevet
ovenfor, kan oppdeling av fuktig prøve utførers på
følgende måte. Prøven gis en halvkuleaktig form og
kvarteres, se figur 214-4. Fuktige poseprøver kan
behandles på tilsvarende måte.

Uttak av representative prøver fra en 100 mm høy
Ø 54 mm sylinderprøve kan gjøres på følgende
måte, se figur 214-2 og -3:
-

prøven deles i to like store stykker (50 mm
høye) på tvers av lengdeaksen.
hver av halvdelene splittes så langs
lengdeaksen.

Figur 214-4 Alternativ oppdeling av fuktig prøve
Prøvedel I og IV deles hver på ny i to like sektorer
og sektor a) benyttes til å bestemme vanninnhold
mens sektor c) benyttes til kornfordeling. De øvrige
to sektorene b) og d) arkiveres sammen med resten
av den opprinnelige prøven II og III.
Figur 214-2 Kvartering av prøvestykke.
-

-

-

diametralt motsatte prøvestykker fra hver av
de splittede prøvene (prøve I og IV) holdes
sammen og splittes på ny etter lengdeaksen i
et plan 90 på det første lengdesnittplanet.
diametralt motsatte prøvestykker benyttes
med en halvdel til å bestemme vanninnhold
(sektor a) og den andre til kornfordeling
(sektor c).
de øvrige to prøvestykkene (sektor b og d)
arkiveres sammen med resten av den
opprinnelige prøven (prøve II og III).

Ved prøver som er meget sensitive kan
gjennomsnittsprøve tas etter omrøring i et beger til
flytende tilstand og fordeling i to passende
mengder, en til slemmeanalyse og en til
vanninnhold.
For prøver hvor nevnte metoder ikke kan benyttes
(eks. arkivprøve) må fremgangsmåten som
beskrevet nedenfor benyttes.
4.2 Prøve med materiale grovere enn 2,0 mm
Når prøven inneholder materiale som er større enn
2,0 mm, må dette fjernes før det utføres
slemmeanalyse. Utskilling av materiale grovere enn
2,00 mm kan foretas med finere sikt. Man kan
enten bruke prosedyren i metode 215 eller den
følgende
Ca. 500 g av prøven våtsiktes på 500 m-sikten
med minst mulig bruk av vann. Alt materiale som
passerer sikten, lufttørkes eller tørkes i varmeskap
ved 60 °C.
Materiale grovere enn 500 m tørkes ved 110 ± 5
°C, veies og siktes. Siktåpningenes størrelse er
avhengig av prøvens maksimale kornstørrelse (iht.
NS-EN 933-2).

Figur 214-3 Uttak av to gjennomsnittsprøver a og
c.
Består prøven hovedsakelig av leire, bør hver
gjennomsnittsprøve være på ca. 50 g tørrstoffvekt.
Inneholder den vesentlig sandige materialer, bør
gjennomsnittsprøvene være ca. 100 g tørrstoffvekt
(sektor a og c benyttes til kornfordeling). Til
bestemmelse av korndensiteten ρs kan sektor d
benyttes, se metode 213 Densitet for materiale
finere enn 4 mm.
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Materiale finere enn 500 m veies og pulveriseres
forsiktig, for eksempel med et vanlig
husholdningskjevle (av tre) på et stykke papir eller
ved hjelp av morter med pistill som er belagt med
gummi (andre måter å pulverisere på kan føre til
nedknusning av materialet). Prøven blandes
omhyggelig, og deretter tas det ut to
gjennomsnittsprøver. Består prøven hovedsakelig

side 121

Desember 2014

214
av leire, skal hver gjennomsnittsprøve være på ca.
50 g tørrstoffvekt. Hvis prøven inneholder vesentlig
sandige materialer skal gjennomsnittsprøvene være
min. 100 g tørrstoffvekt.

Prøven skal stå tildekket i begerglass (plastfolie) i
minst 16 timer til gjennombløting. Prøver uttatt av
fuktig materiale kan bløtes over kortere tid, ca. 4
timer.

Den ene gjennomsnittsprøven brukes til å
bestemme vanninnholdet for omregning fra masse
av lufttørket prøve til masse av prøve som er tørket
ved 110 °C (se eksempel på utregning i tillegg 8.1).

Etter bløtning overføres prøven til
dispergeringsbeholderen. Beholderen fylles så noe
over halvfull med vann og plasseres i
dispergeringsapparatet.

Den andre gjennomsnittsprøven brukes til
slemmeanalysen. Dersom kornfordelingen av
materiale større enn 63 m også skal undersøkes,
må prøven våtsiktes, tørkes og siktes etter at
slemmeanalysen er utført.

Prøven dispergeres i 1 min. Etter dispergeringen
helles suspensjonen over i glass-sylinderen uten at
noe av materialet går tapt. Sylinderen etterfylles
med vann til 1000 ml-merket. Vannet skal ha
samme temperatur som romtemperaturen eller
vannbadet. Dette vil bidra til å holde temperaturen
jevn under forsøket.

Kommentarer: Inneholder prøven over 2 % humus
(bestemt etter metode 218) skal prøven
forbehandles med hydrogenperoksyd. Se tillegg
8.3. Se samme tillegg om materialet inneholder
karbonater (kalkholdig materiale).
For arkivprøver se Håndbok V220, kapittel 2.2.2.
4.3 Dispergering av prøven
Prøven som er tatt ut til slemmeanalyse skal
gjennombløtes og overføres til en suspensjon. De
fineste partiklene i suspensjonen kan vise
tilbøyelighet til å fnokke, dvs. klebe seg sammen,
for eks. på grunn av kalkholdig materiale.
Kalkinnhold kan undersøkes ved at en liten
prøvedel spres tynt utover en plate, tørkes ved 110
°C i ca. en halv time og deretter tilsettes en dråpe
saltsyre. Eventuelt kalkinnhold indikeres ved
brusing.

Kommentar: Prøven gjennombløtes lettere ved at
den deles opp i mindre biter ved hjelp av spatel
eller kniv.
Hvis det ikke er indikasjon på innhold av kalk,
plasseres prøven i et begerglass og tilsettes 20 ml
dispergeringsmiddel og en liten mengde vann
(inntil ca. 100 ml) og blandes omhyggelig med en
spatel. Dersom det er kalkinnhold i prøven, tilsettes
i stedet 115 ml dispergeringsmiddel og tilsvarende
mindre vann.
Inntreffer fnokking etter tilsetting av 20 ml
dispergeringsmiddel i ikke kalkholdig materiale
tilsettes i stedet 115 ml dispergeringsmiddel og
tilsvarende mindre vann. Inntreffer likevel fnokking
etter tilsetting av 115 ml dispergeringsmiddel,
kreves det annen forpreparering av prøven som
beskrevet i tillegg 8.3. Prøvedel b (se 3.1) kan da
benyttes. Fnokking kan oppdages ved at det danner
seg en synlig horisontal grenseflate i suspensjonen
og fnokkede partikler kan være synlige under
denne grensen.

R210 Laboratorieundersøkelser

4.4 Oppslemming og avlesing med hydrometer
Glass-sylinderen tettes med en gummikork eller
lignende og rystes godt i minst 1 min., og til slutt
vendes den opp ned 10 ganger.
I det øyeblikk sylinderen settes på benken, startes
stoppeklokken, og hydrometeret senkes langsomt
ned i suspensjonen. Dersom avlesningen er
vanskelig pga. mye skum på overflaten, dryppes
noen dråper rødsprit ned i sylinderen.
Hydrometeret avleses til nærmeste 0,5 g på toppen
av menisken.
Det skal foretas temperaturavlesning en gang innen
de første 15 min. og deretter etter hver
hydrometeravlesning til nærmeste 0,5 °C. Tabell
214-1 er betinget av at temperaturen er 20 ± 0,5
°C. Avvik fra dette korrigeres som vist i tillegg 8.1.
Ca. 10 sek. før hver avlesning senkes hydrometeret
forsiktig ned i suspensjonen, og det skal være i ro
når det avleses. Etter hver avlesning skal
hydrometeret tas forsiktig opp av suspensjonen og
settes i en glass-sylinder med rent vann.
Hydrometeret gis en roterende bevegelse for å få
vasket bort eventuelle partikler som har lagt seg på
det, før det tas opp igjen.
Avlesning tas etter følgende tidsintervaller som
angir følgende kornstørrelser
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tillegg 8.1. Korreksjonene foretas automatisk av
LABSYS når nødvendige data er gitt.

Tabell 214-1 Tidtabell for avlesinger
Tid
1 min.
1 ¾ min.
4 min.
15 min.
30 min.
60 min.
4 timer
24 timer

Kornstørrelse
39 - 55
30 - 41
19 - 27
10 - 14
7 - 10
5-7
2,5 - 3,6
1 - 1,4

6. Rapportering

m
m
m
m
m
m
m
m

Følgende
LABSYS:

4.5 Kornfordeling av materiale > 63 m etter
slemmeanalysen
Når siste hydrometeravlesning er tatt, helles
suspensjonen gjennom en 63 m-sikt. Sikteresten
vaskes rent for finstoff og overføres til en egnet skål
uten at noe av materialet går tapt. Prøven tørkes
ved 110 ± 5 °C og siktes.
Materiale større enn 63 m siktes etter tørkingen
på følgende sikter: 2,00 - 1,00 mm; og 500 - 250 125 - 63 m. Sikterestene veies ved separat
oppveiing og registreres.

5. Resultater

skal

være

tilgjengelig

i

- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøve og prøvetakingssted
- registrerte veiedata og hydrometeravlesninger
- korndensitet s
- mengde dispergeringsmiddel
- beregnet prosentandel for de ulike
kornstørrelsene
- opptegnet kornkurve
- materialets betegnelse og telefarlighet i
henhold til Håndbok R210, vedlegg 1
Jordartsklassifisering
- avledede data fra kornkurven, f.eks. graderingstall
CU = D60/D10
- dato og signatur
Dersom utstyr eller fremgangsmåte ikke er i
samsvar med denne beskrivelsen, skal det angis i
rapporten.

5.1 Beregninger
Utregning av kornstørrelser og kornfordeling
foretas automatisk av LABSYS. Eksempler på
utregning, se Tillegg 8.1. Merk spesielt følgende:
- ved slemmeanalysen beregnes prøvens andeler (i
masseprosent) mindre enn de respektive
kornstørrelser. I tabell 214-2 er det vist hvordan
de respektive kornstørrelser kan finnes på
grunnlag av hydrometeravlesning og tid.
- for den del av prøven som er større enn 63m
beregnes hvor store andeler (i masseprosent)
som er større enn de respektive maskeåpninger
som er brukt ved sikteanalysen (separat
oppveiing).
- dersom den totale prøven inneholder korn som er
fraskilt ved våtsikting på 500 m sikt før
slemmeanalysen, må kornfordelingen beregnes
på den prosentandel av prøven som er mindre
enn 500 m (dvs. den prosentandel av
totalprøven som er brukt ved slemmeanalysen).
Eksempel på utregning er vist i Tillegg 8.1.
5.2 Korreksjoner
Ved beregning av kornfordeling på grunnlag av
hydrometeravlesningene må det foretas
korreksjoner. For annen korndensitet (s) enn 2,65
g/cm3 (bestemt i henhold til metode 213, variasjon i
temperatur ut over 20 ± 0,5 °C og ved stor mengde
dispergeringsmiddel (115 ml), må det foretas
korreksjon av avlesningene og kornstørrelsene.
Korreksjonene kan gi betydelige utslag på
analyseresultatet. Beregning av korreksjoner er vist i
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informasjon

6.1 Opptegning
Opptegningen utføres automatisk ved bruk av
LABSYS. Tillegg 8.1 viser eksempel på opptegning av
kurve, se figur 214-5.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS 8005 (1990): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Kornfordelingsanalyse av
jordprøver. Standard Norge
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge
NS-EN 933-2 (1995): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag. Del 2:
Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling. Sikter,
nominell størrelse av sikt-åpninger. Standard Norge
CEN ISO/TS 17892-4 (2004): Geotekniske felt- og
laboratorieundersøkelser. Laboratorieprøving av
jord Del 4: Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling.
ISSME (DIN) (1998): Recommendations of the
ISSMGE For Geotechnical Laboratory Testing. 1.
ASTM E100-14 (2014): Standard Specification for
ASTM Hydrometers

side 123

Desember 2014

214
ASTM E126-13 (2013): Standard Test Method for
Inspection, Calibration, and Verification of ASTM
hydrometers
Tabell 214-2 Kornstørrelsetabell for hydrometer 152 H
Temperatur 20 ± 0,5 C
Hydrometer avlesning
59 – 60
57 - 58
55 - 56
53 - 54
51 - 52
49 – 50
47 – 48
45 – 46
43 – 44
41 – 42
39 – 40
37 – 38
35 – 36
33 – 34
31 – 32
29 – 30
27 – 28
25 – 26
23 – 24
21 – 22
19 – 20
17 – 18
15 – 16
13 – 14
11 – 12
9 – 10
7–8
5–6
3–4
1–2

Densitet s = 2,65 g/cm3

37

1

1¾

4

15

30

1

4

24

sek.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60
61
62
63
63
64
65
66
66
67
68
69
70

min.
35
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
43
44
45
45
46
47
48
49
49
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55

min.
27
27
27
28
28
30
30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41

min.
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27

min.
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14

min.
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,5
8,5
8,5
8,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,5
9,5
9,5
9,5
10,0
10,0
10,0

time
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0

timer
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5
3,5
3,6
3,6

timer
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
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Tabell 214-3 Eksempel på beregning av
kornfordeling ut fra slemmeanalyse

8. Tillegg
8.1 Eksempler på utregning av kornfordeling fra
slemmeanalyse
I Statens vegvesen beregnes kornfordelingen
automatisk ved bruk av LABSYS. For å gi en
forståelse av beregningsgangen vises her
eksempler på manuell utregning.
8.1.1 Generelt
Ved slemmeanalysen beregnes hvor stor del av
prøven (i masseprosent) som er mindre enn de
respektive kornstørrelser. Dette beregnes på
grunnlag av hydrometeravlesning og tid, og
beregningene påføres eventuelle korreksjoner. For
den del av prøven som er større enn 63 m,
beregnes prosentvise andeler som er større enn de
respektive siktåpninger brukt ved sikting og veiing
av prøven som er våtsiktet og tørket etter
slemmeanalysen.
Hvis den totale prøven inneholder korn som er
fraskilt ved våtsikting på 2 mm-sikt (eller 500 msikt) før slemmeanalysen, beregnes kornfordelingen
ved slemmeanalysen (mengdeandeler materiale
mindre enn de respektive kornstørrelser) på den del
av prøven som er mindre enn 2 mm-sikt (eller 500
m-sikt) og korrigeres deretter for mengdeandel i
forhold til total prøve.
8.1.2 Eksempel på enkel utregning
Eksempelet viser utregning av kornstørrelser og
kornfordeling når korreksjoner ikke er nødvendige.
Det forutsettes korndensitet (s) lik 2,65 g/cm3 og
at det er brukt 20 ml dispergeringsmiddel, at
målingene er utført ved 20 ± 0,5 °C, og at
avlesningene er foretatt forskriftsmessig ved øvre
meniskrand og er korrigert ved å øke verdien med
0,5.

Prosent av
materiale <
2,00 mm

214

Tid

Avlesning

Kornstørrelser

1 min.

43,5

43,5 ∙ 100⁄51,6 =
84,3 %

41 m

1 ¾ min.

41,5

80,4 %

31 m

4 min.

39,5

76,6 %

21 m

15 min.

32,5

63,0 %

12 m

30 min.

31,0

60,1 %

8 m

60 min.

28,0

54,3 %

6 m

4 timer

20,5

39,7 %

3,1 m

24 timer

15,0

29,1 %

1,3 m

De respektive kornstørrelser finnes på grunnlag av
hydrometeravlesning og tid (se tabell 214-2). Den
avleste verdi er uttrykk for suspensjonens innhold
av partikler mindre enn en viss størrelse, uttrykt i
gram pr. liter (g/l). Er avlesningen etter 4 min.
f.eks. 39,5 (inkludert meniskkorreksjon), tilsvarer
dette en kornstørrelse lik 21 m (0,021 mm). Den
beregnede prosentdel ved denne kornstørrelse er:
39,5 ∙ 100⁄51,6 = 76,6 %
dvs. at 76,6 % av materialet er mindre enn 21 m
(se tabell 214-3).
Etter slemmeanalysen er prøven våtsiktet på 63
m-sikten, og materialet større enn 63 m er
tørket, siktet og veid. Eksempel på veiing og
utregning av kornfordeling er vist i tabell 214-4.
Den sammensatte kornkurven for slemmeanalysen
og sikteanalysen er vist i diagram (se figur 214-5).
Tabell 214-4 Separat oppveiing og kornfordeling av
materiale > 63 µm
Kornstørrelse

Alt materiale i prøven er mindre enn 2,0 mm, og
prøvens masse tørr = 51,6 g.

Masse

siktåpning

% materiale >
respektive
kornstørrelser

Dette kan finnes slik:

2,00 mm

- våt masse = 62,0 g
- vanninnhold for representativ parallell prøve
= 20,2 %
Da er tørr masse = 62,0 ∙ 100⁄(100 + 20,2) = 51,6 g

0g

0%
2,0 ∙ 100⁄51,6

=3,9 %

1,00 mm

2,0 g

500 m

2,5 g

4,8 %

250 m

2,8 g

10,3 %

125 m

0,6 g

11,4 %

> 63 m

1,8 g

14,9 %

< 63 m (51,6-7,7 g)

43,9 g

85,1 %

(Sum > 63 µm = 7,7 g) 51,6 g

100,0 %

8.1.3 Eksempel på korreksjoner
Korreksjoner foretas dersom materialet har en
annen korndensitet (s) enn 2,65 g/cm3, når
temperaturen i suspensjonen ikke er innenfor 20 ±
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0,5 °C, og når mengden av dispergeringsmiddel er
større enn 20 ml. Avlesningen skal normalt tas ved
øvre meniskrand (fast korreksjon = + 0,5), men i
LABSYS er det også mulig å angi avlest verdi i plan
med vannflaten i sylinderen. Avlesning i plan med
vannflaten skal ikke korrigeres.

Eksempel:

Alle korreksjoner foretas automatisk med LABSYS
når inngangsdata er gitt.

8.1.3.3 Korreksjon av kornstørrelse for avvik i
suspensjonens temperatur

Aktuell korndensitet er s = 2,75 g/cm3 slik at
korreksjonsfaktoren er 0,98. Avlesning etter 4 min.
er 39,5 g/l, som gir kornstørrelse 21 m (se tabell
214-3). Korrigert avlesning er 39,5  0,98 = 38,7
g/l og kornstørrelse 21  0,98 = 20,6 m.

Dersom temperaturen ikke er innenfor 20 ± 0,5 °C
under avlesingstiden, må det foretas korreksjon av
kornstørrelsene ved å multiplisere med en
korreksjonsfaktor, se samlet oversikt i tabell 2146.

Eksempel:

Temperaturen i suspensjonen ved avlesningen er
21 °C. Avlesning etter 4 min. er 39,5 g/l. Ukorrigert
kornstørrelse er 21 m. Korreksjonsfaktor for
kornstørrelsen er 0,99 og korrigert kornstørrelse
blir 21  0,99 = 20,8 m.
8.1.3.4 Samlet virkning av korreksjoner

Figur 214-5 Eksempel på sammensatt kornkurve
ved sikte- og slemmeanalyse for prøve av
materiale < 2,00 mm

For suspensjon med 20 ml dspergeringsmiddel og
avlesning 39,5 g/l ved 4 min., med temperatur 21
°C, korndensitet 2,75 og avlesning på øvre
meniskrand vil de endelige korrigerte verdier bli
følgende (se også tabell 214-5):

-

8.1.3.1 Korreksjon for avvikende mengde
dispergeringsmiddel

(39,5 + 0,5 − 6,5) ∙ 0,98 =

32,8 g/l.

Ved bruk av 20 ml oppløsning er korreksjon av
avlesningen ikke nødvendig. Brukes 115 ml
oppløsning (for eks. pga. kalk i prøven), reduseres
avlesningene med en viss verdi, avhengig av
suspensjonens temperatur. Korreksjoner, se samlet
oversikt tabell 214-6.
NB! For bestemmelse av kornstørrelsene (se tabell
214 -2) nyttes alltid den ukorrigerte avlesning.
Reduksjonen benyttes kun for avlest
hydrometerverdi ved beregning av % masseandel.

-

Har det undersøkte materiale en annen
korndensitet (s) enn 2,65 g/cm3, må både
avlesningene og kornstørrelsene korrigeres ved å
multipliseres med en korreksjonsfaktor, se samlet
oversikt over korreksjonsfaktorer (se tabell 214-6).

21 ∙ 0,98 ∙ 0,99 =

Om tørr masse av prøven ved slemmeanalysen
antas å være er 51,6 g, finner vi at prøven har
32,8 ∙ 100⁄51,6 = 63,6 % materiale mindre enn 20
m (nøyaktig: 20,4 m).
Tabell 214-5 Eksempel på samlet virkning av
korreksjoner
Opprinnelige verdier
Meniskkorreksjon

Er det brukt 115 ml dispergeringsmiddel og
temperaturen er 21 °C, og avlesningen etter 4 min.
er lik 39,5 g/l, skal den avleste verdien reduseres
med 6,5. Korrigert avlesning blir 39,5 – 6,5 = 33,0
g/l og % masseandel < 2,00 mm blir 33,0 
100/51,6 = 64 % (fra Eksempel 2), men
kornstørrelsen leses av som 21 m for ukorrigert
avlesning.
8.1.3.2 Korreksjon ved avvikende korndensitet s

korrigert kornstørrelse =

20,4 μm

Eksempel:

R210 Laboratorieundersøkelser

korrigert avlesning =

Korreksjon for mengde
dispergeringsmiddel
Korreksjon for
korndensitet
Korreksjon for
temperatur
Endelig, korrigert verdi

Avlesning

Kornstørrelse

39,5 g/l

21 m

+ 0,5

-

- 6,5

-

 0,98

 0,98

-

 0,99

32,8 g/l

20,4 m

For å illustrere virkningen av korreksjonene kan vi
sammenligne med tilfellet i punkt 2, side 6 der
korreksjoner ikke var nødvendig, bortsett fra
meniskkorreksjon. Vi fant da at 76,6 % av materialet
var mindre enn 21 m (se tabell 214-3). Med andre
ord: en forskjell på 76,6 − 63,6 = 13,0 %
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8.1.3.5 Oversikt over korreksjoner
Samlet oversikt over korreksjoner for avlesninger
og kornstørrelser ved slemmeanalysen er vist i
tabell 214-6.
8.1.4 Kornfordeling for prøve med materiale større
enn 2,00 mm
Av et materiale som inneholder en del korn større
enn 2 mm er det tatt en prøve på 550 g fuktig
materiale som er våtsiktet på 2 mm-sikten.
Materiale større enn 2 mm er tørket og veid (masse
= 31,5 g). Materialet som har passert 2 mm ved
våtsiktingen, er lufttørket og veid, og massen er
458,0 g.
Av dette lufttørkede materialet er det tatt to
gjennomsnittsprøver. Den ene prøven er tørket ved
110 ± 5 °C og vanninnholdet er lik 13,3 %. Tørr
masse av det samlede materiale mindre enn 2 mm
er da: 458 ∙ 100⁄(100 + 13,3) = 404,2 g
Masseandel materiale større enn 2 mm (31,5 g) er:
31,5 ∙ 100⁄(404,2 + 31,5) = 7,2 %

Prøven representerer materiale som er mindre enn
2 mm og utgjør derfor: 100 − 7,2 = 92,8 % av total
tørr masse.
Fra slemmeanalysen er korrigert avlesning ved 4
min. for eksempel 38,3 g/l. Korrigert kornstørrelse
er da 22 m. Beregning av andel masse mindre enn
22 m blir da:
38,3 ∙ 92,8⁄102,8 = 34,6 %
Etter slemmeanalysen er prøven våtsiktet på 63
m-sikten, tørket, siktet og veid. Masseandelene av
materiale på de respektive sikter beregnes på den
del av prøven som er mindre enn 2 mm (92,8 %) og
tillegges andelen av materiale større enn 2 mm som
var fjernet før slemmeanalysen (7,2 %). For
eksempel er sikteresten 3,6 g på 1,00 mm-sikten.
Totalprøvens andel av materiale større enn 1,00
mm er:
3,6 ∙ 92,8⁄102,8 + 7,2 = 3,2 + 7,2 = 10,4 %
Tilsvarende beregninger utføres for alle
kornstørrelser ved slemmeanalysen og alle
maskeåpninger ved sikte-analysen.

Den andre gjennomsnittsprøven, som er brukt til
slemmeanalysen, veide fuktig 116,5 g. Tørr masse
er:
116,5 ∙ 100⁄(100 + 13,3) = 102,8 g

Tabell 214-6 Samlet oversikt over korreksjoner for slemmeanalyse
Korreksjon for 115 ml

Korreksjon for korndensitet

Korreksjon for temperatur

Korreksjon for avlesings-

dispergeringsmiddel

(gjelder avlesning og

(gjelder kornstørrelse)

nivå/menisk (gjelder

(gjelder avlesning)

kornstørrelse)

Temperatur
(C)

Avlesningsendring

avlesning)

Korndensitet
s

Korreksjonsfaktor

Temperatur
(C)

Korreksjonsfaktor

Avlesningsnivå

Avlesning
s endring

2,85

0,96

18

1,03

Øvre rand

+ 0,5

Vannflate

0

19

-7,5

2,80

0,97

19

1,01

20

-7,0

2,75

0,98

20

1,00

21

-6,5

2,70

0,99

21

0,99

2,65

1,00

22

0,98

2,60

1,01

2,55

1,02
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8.2 Kontroll av hydrometer
Hydrometeret skal kontrolleres før det tas i bruk
første gang
8.2.1 Kontroll av nye hydrometre

-

Ved slemmeanalyse i Statens vegvesen anvendes
hydrometre av type 152 H i henhold til
spesifikasjoner gitt i ASTM E 100. Kontroll av
hydrometre skal også utføres i henhold til ASTM E
126.

-

ASTM E 100 gir følgende krav når det gjelder
geometri for hydrometre av type 152 H:

-

* Hydrometerkalaen er inndelt for avlesning av
konsentrasjon av partikler med spesifikk
korndensitet på 2,65 g/cm3 oppslemmet i
destillert vann ved 20 °C.

-

Ved anskaffelse av nye hydrometre er det viktig i
tillegg å kontrollere følgende før hydrometeret tas
i bruk:
- hydrometerkroppen skal ha en form som vist i
figur 214-6.
- hydrometeret skal være laget av glass bortsett
fra ballast og skala.
- overflaten på stilken og hydrometerkroppen
skal være symmetrisk om vertikalaksen. Stilken
skal ha et jevnt sylindrisk tverrsnitt uten
synlige uregelmessigheter og ha en lengde på
minst 15 mm over skalatopp og skal være
sylindrisk minst 3 mm nedenfor skalaens
nederste punkt.
- det skal ikke forekomme ujevnheter eller
markerte endringer i veggtykkelse eller
ujevnheter i overflaten som kan hindre

-

-

-

nødvendig rengjøring eller som kan forårsake
at luftbobler fester seg til overflaten når
hydrometeret ned-dykkes i suspensjonen.
hydrometeret skal alltid flyte i vertikal posisjon.
hydrometeret skal være fullstendig tørt
innvendig når det forsegles av produsenten.
Toppen av stilken skal være pent avrundet uten
unødvendig tykkelses-økning.
glasset skal være glatt og gjennomsiktig og fri
for bobler og uten striper eller furer eller andre
defekter som kan hindre hydrometerets
funksjon.
ballasten må være festet til bunnen av
hydrometerkroppen og det skal ikke
forekomme løse deler eller partikler inne i
hydrometeret.
på stilken skal der være et permanent
referansemerke som korresponderer med et
tilsvarende referansepunkt på skalaen. Hvis det
har forekommet forskyvning her må
hydrometeret erstattes.
på skalaen skal det stå informasjon om
hydrometerets bruksområde med angivelse av
korndensitet og temperatur ved kalibrering.
Informasjonen skal også vise hydrometer type,
serienummer og navn på produsent.
avlesningsskalaens 0-punkt skal kontrolleres
ved å benytte destillert vann ved 20 °C.
Hydrometeret skal da vise 0 ± 1 g/l.
ved levering skal hydrometeret være emballert i
en egnet eske med nødvendig
beskyttelsesmateriale og påført ASTMnummer, navn og måleområde.

Hvis ovenstående forhold ikke er tilfredsstilt må
hydrometeret returneres til leverandør.

Tabell 214-7 Krav til geometri for hydrometere av type 152 H etter ASTM E 100
Spesifikasjon

ASTM hydrometer 152H

Standard temperatur

20 °C

Måleområde *

-5 til + 60 g/l

Skalainndeling

1 g/l

Mellominndeling på skala

5 g/l

Hovedinndeling på skala

10 g/l

Skalafeil ikke større enn

1 g/l

Lengde av skala fro 0 til 50 g/l

82 til 84 mm

Total lengde hydrometer

278 til 282 mm

Lengde hydrometerkropp

115 til 142 mm

Diameter hydrometerkropp

30 til 32 mm

Avstand fra bunnen til maks. kroppsdiameter
Avstand fra bunnen til skalaens 0-punkt
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Figur 214-6 Krav til geometriske dimensjoner for hydrometer av type 152 H (ASTM E 100)

8.2.2 Regelmessig kontroll

ASTM 126 gir følgende kav til visuell kontroll for
kvalitetssikring av hydrometerets funksjonalitet:

- Kontroller at ikke deler av ballastmaterialet har
løsnet.
- Kontroller at avlesningsskalaen er rett og uten
krøll og at referansemerkene er i riktig
posisjon.

- Undersøk om hydrometeret har fått riper eller
sprekker, ru overflate eller skader på glasset.

I tillegg kontroller 0-punkt avlesning ved bruk av
destillert vann ved 20 °C.

Ved bruk er det viktig å kontrollere hydrometeret
jevnlig

Hvis noen av disse forhold ikke er tilfredsstilt må
hydrometeret erstattes.
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8.3.2 Forbehandling av kalkholdig materiale

8.3 Behandling av prøver som inneholder mye
humus eller kalkholdig materiale

-

8.3.1 Forbehandling av organisk materiale
- Overfør prøven (sektor c figur 214-3) til en
konisk flaske og tilsett 150 ml
hydrogenperoksyd i porsjoner på maksimum
20 ml, rør om, tildekk og la prøven stå over
natten.
- Varm opp flasken forsiktig samtidig som det
røres om av og til. Reduser så veskeinnholdet
til 50 ml ved koking.
- Hvis det er mye humus i prøven kan det være
nødvendig å tilsette mer hydrogenperoksyd.
- Separer ut jordprøven ved bruk av egnet utstyr.
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Forbehandling av kalkholdig materiale kan
utføres på samme måte som for humusholdig
materiale ved bruk av saltsyre istedenfor
hydrogenperoksyd.

NB! Nødvendig vernetiltak må følges ved bruk av
saltsyre
8.3.3. Avsluttende forbehandling
- Tørk materialet ved 110 ± 5 °C og la det deretter
kjøle i en eksikkator
- Fortsett med hydrometeranalyse og sikting
som beskrevet for materiale grovere enn 2 mm.
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2 Geoteknikk
21 Identifisering og klassifisering av jord

215 Kornfordeling ved våtsikting med slemmeanalyse
Desember 2014. (erstatter 14.434 november 1996)

Hensikt

Slemmeanalyse: Indirekte analyse av kornfordeling
ved måling av densitet for en oppslemmet prøve
(suspensjon), basert på at partikler med forskjellig
størrelse har ulik synketid i suspensjonen (Stokes
lov).

Dette dokumentet beskriver metoder for
bestemmelse av jordarters kornstørrelse og
mengden av disse innen fastsatte
kornstørrelsesgrupper (fraksjoner).

Utstyr

Kornfordelingen benyttes som grunnlag for å
beskrive og klassifisere jordprøver, samt mulig
anvendelse av materialet.

3.1 Utstyr for våtsikting og sikting av tørket
materiale

Metodene som er beskrevet gjelder for alle ikke
sementerte jordarter med partikkelstørrelse
mindre enn 125 mm.
1.1 Prinsipp
Undersøkelsen utføres i flere trinn:
- vasking/våtsikting av prøven på bestemt sikt
for å skille grove og fine partikler (benyttes når
prøven inneholder mer enn 5 % < 63 m, og
når finstoffet kitter steinmaterialene sammen
eller når finstoffet forekommer som belegg på
de grovere partiklene)
- sikting av de grove partiklene fra den
våtsiktede og tørkede prøven gjennom
standard siktesatser med kvadratiske masker,
samt separat oppveiing
- ev. slemmeanalyse for de fine partiklene (når
fordeling av korn < 63 m ønskes)

Kommentar: Slemmeanalysen iht. denne
beskrivelsen er primært ment for undersøkelse av
telefarlighet og undersøkelse av materialer med
betydelig innhold av både grove og fine partikler.
Leirig silt, siltig leire og lignende finkornig
materiale undersøkes med slemmeanalyse iht.
metode 214.

Definisjoner
Kornfordeling: Masseandeler i % av standardiserte
kornstørrelsesgrupper i en jordprøve

Våtsikting: Vasking og tørking av prøvens grove
partikler med påfølgende sikteanalyse
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- kalibrert vekt med, nøyaktighet bedre
enn 0,1 % av prøvemassen
- varmeskap, regulerbart til 110  5 °C
- eksikkator
- siktesats med kontrollerte sikter: 125 – 90 - 63
– 45 - 31,5 – 22,4 -16 - 11,2 - 8 – 5,6 - 4 –
2,8 - 2 – 1,4 - 1 mm og 710 - 500 – 355 - 250
– 180 - 125 – 90 - 63 m + bunn + lokk Valg
av maskeåpninger gjøres på bakgrunn av
kornstørrelser i prøven.
- rundt kar til våtsikting, diameter ca. 300 mm,
høyde ca. 80 mm
- slikkepott og rensebørste
- 2 stk. ikke korroderende metallbakker (til å
tørke prøven i)
- siktemaskin (alternativt benyttes manuell
sikting)
- skål, i porselen eller ikke korroderende metall,
med kapasitet ca. 100 ml.
- vaskeflaske

Kommentar: Ytterligere sikter kan velges iht. NSEN 933-2 dersom det kreves større nøyaktighet.
Fortrinnsvis brukes sikter med diameter 200 mm
og dybde 50 mm. Til sikting av grove materialer
og store prøvemengder, samt til våtsikting, kan
det være ønskelig med sikt med diameter 300 mm
og dybde 75 mm.
3.2 Utstyr for slemmeanalyse
- kontrollert hydrometer 152 H som er gradert
fra 5 til +60 g leire pr. liter, se metode 214
tillegg 8.2
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- dispergeringsapparat (etter ASTM D 422, se NS
8005) (kontroller propellen for slitasje)
- glass-sylinder, høyde ca. 460 mm merket for 1
liter. Indre diameter skal være slik at 1litermerket er 360 (± 20) mm fra indre bunn
- begerglass, eks.500 ml
- kontrollert stoppeklokke
- kontrollert termometer med nøyaktighet minst
± 0,5 °C
- dispergeringsmiddel: natriumhexametafosfat (NaPO3)6  nH2O. 50 g oppløses i 1000 ml
destillert vann. NB! Oppløsningens
dispergerende virkning avtar med tiden.
Oppløsning eldre enn 1 mnd. skal ikke brukes.
- alternativt dispergeringsmiddel:
natriumpyrofosfat Na4P2O7  10H2O
- kontrollert vannbad kreves dersom det
forventes at temperaturen i laboratorielokalet
vil variere med mer enn 5 °C under prøvingen
- 35 % hydrogenperoksyd ved humus i prøven
- fortynnet saltsyre 2mol/l - ved kalkholdig
materiale i prøven
- pinsett til å fjerne eventuelle skjell
- rødsprit hvis suspensjonen skummer
- vanlig husholdningskjevle (av tre) eller morter
med gummibelagt pistill
- papir, ca. 40 cm × 50cm

utregning av kornfordelingen, se tillegg 8.1.)
Anbefalte maksimalverdier for sikterester er vist i
tabell 215-2.
Tabell 215-1 Minste prøvemengde (mmin) for
sikteanalyse. d90 er den kornstørrelse
(siktstørrelse) som 90 % av materialet passerer.
(Etter NS 8005)

50

63

25

31,5

10

22,4

2

16

1,3

8

0,3

4

0,15

2

0,10

<2

0,1

(mm)

Fremgangsmåte
4.1 Gjennomsnittsprøve
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125

Maskevidde

Siktene rengjøres i varmt vann tilsatt flytende
vaskemiddel alternativt kan dette foretas med
ultralydutstyr (høyest tørketemperatur 80 °C).

Kommentar: Jo grovere materialet er, desto større
må prøven være for at analysen skal gi et riktig
bilde av den grove delen av prøven. Dersom
materialet er velgradert og lite sortert, dvs. at det
har betydelig innhold både av grove og fine
partikler, vil en stor prøve bety at det ved
siktingen blir liggende mye materiale på hver sikt.
Især for de mindre kornstørrelsene kan dette
medføre at siktet blir "overbelastet", dvs. at
utsiktingen av de mindre partiklene ikke blir
effektiv. Dette vil i så fall gi feilaktig resultat.
Overbelastning av siktene kan unngås f.eks. ved at
prøven siktes porsjonsvis. Overbelastning kan
også unngås ved at det tas delprøver for sikting av
de finere partiklene etter at grovdelen er siktet
(dette vil medføre noe mer regnearbeid ved

mmin (kg)

Tabell 215-2 Anbefalte maksimale sikterester.
(Etter NS 8005)

3.3 Vedlikehold

Gjennomsnittsprøver tas ut iht. metode 101. Skal
vanninnholdet bestemmes, tas to
gjennomsnittsprøver. Prøvestørrelsen tilpasses
prøvens største kornstørrelse og bør ikke være
mindre enn vist i tabell 215-1. Det kan
interpoleres i tabellen.

d90 (mm)

Maksimal sikterest med
200 mm sikt
(g)

8

500

4

300

2

200

1

150

0,500

100

0,250

75

0,125

50

0,063

40

4.2 Bestemmelse av vanninnhold
Det er vanligvis ikke nødvendig å bestemme
vanninnhold hvis alt materiale i prøven er mindre
enn 22,4 mm. Er noe av materialet større enn
22,4 mm, må vanninnholdet for materiale
< 22,4 mm bestemmes.
Den ene gjennomsnittsprøven (materiale
< 22,4 mm) plasseres i en bakke med kjent
masse, veies og settes til tørking (vanligvis natten
over) ved 110 °C. Etter tørking og avkjøling veies
prøven igjen. Vanninnholdet bestemmes i prosent
av prøvens tørre masse. Se også metode 211.
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4.3 Sikting av materiale > 22,4 mm
Materiale som lå på sikt 22,4 mm ved uttak av
gjennomsnittsprøven overføres til en siktesats
med 125 - 63,0 - 31,5 - 22,4 mm sikter og ristes
for hånd til det ikke passerer mer materiale
gjennom siktene. Ev. finstoffbelegg på steinen
børstes av og overføres til prøven < 22,4 mm.
Deretter veies materialene ved separat veiing, se
metode 131. Er prøven for stor til å siktes i en
omgang, må den deles opp i passende porsjoner.
4.4 Våtsikting av materiale < 22,4 mm
Sikt 500 m plasseres i det runde karet og prøven
overføres til sikten. Karet fylles med vann til det
står 2-3 cm over sikteduken og slik at prøven blir
dekket av vann, men det bør brukes så lite vann
som mulig, da dette senere skal dampes av.
Prøven føres fram og tilbake i sikten med
slikkepotten til steinmaterialene er fri for finstoff
og alle sammenkittede klumper er oppløst.
For å få finstoffet raskere gjennom sikten, kan en
løfte denne forsiktig opp og la vann og finstoff
renne gjennom. Dette gjentas noen ganger. Sikten
løftes deretter opp og holdes på skrå over karet
slik at vannet får renne av, og til slutt spyles den
med en tynn vannstråle for å få fjernet de siste
rester av finstoff.
Materialene som ligger igjen på sikten (materiale
> 500 m) overføres til den minste bakken. Sikten
spyles ren, og er våtsiktingen omhyggelig utført,
kan det brukes forholdsvis mye vann til dette, da
vannet kan helles av prøven igjen. Etter en tids
henstand, når partiklene er sunket, suges vannet
forsiktig opp med en spruteflaske.
Vann og finstoff i det runde karet (materiale
< 500 m) overføres til den største bakken uten at
noe av materialet går tapt. Det bør brukes så lite
vann som mulig til rengjøring av vaskekaret.
Begge bakkene plasseres i tørkeskap ved 110 °C.
Materialene vil som regel være tørre i løpet av
natten. Etter tørking og avkjøling veies prøvene.
Inneholder materialet < 500 m mye finstoff skal
det lufttørkes eller tørkes ved maksimum 60 °C, se
metode 214.
4.5 Sikting av materiale > 500 m
Det våtsiktede og tørkede materiale større enn sikt
500 m overføres til en siktesats med følgende
sikter: 16,0 - 8,00 - 4,00 - 2,00 - 1,00 og
500 m + bunn. Ristingen av siktesatsen kan
enten utføres i siktemaskin eller for hånd.
Når det brukes siktemaskin, ristes siktesatsen i
minst 10 min., og deretter bør hver enkelt sikt
kontrollsiktes for hånd over et stykke papir.
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Ved håndsikting ristes først hele siktesatsen,
deretter ristes hver sikt for seg over et tilstrekkelig
stort papir (ca. 40 x 50 cm). Materiale som samles
opp på papiret overføres til underliggende sikt.
Siktingen kan avsluttes når det i løpet av ett
minutts rysting ikke passerer mer enn høyst 1 %
materiale beregnet av den mengde som ligger på
sikten.
Det vil alltid passere noe materiale gjennom sikt
500 m. Dette overføres til bakken med materiale
som har passert sikt 500 m ved våtsiktingen.
Videre behandling, se Veiing.
4.6 Uttak av representativ prøve av materiale <
500 m
Materialet som er vasket gjennom sikt 500 m og
tørket pulveriseres forsiktig, f.eks. med et vanlig
husholdningskjevle (av tre) på et stykke papir eller
ved hjelp av morter med gummibelagt pistill.
Pulverisert materiale håndsiktes gjennom sikten
igjen. Materialet som passeres sikten blandes med
sikteresten som har passert 500 m sikten ved
sikting av materiale større enn 500 m (se 4.5).
NB! Det må ikke brukes redskap som børste,
slikkepott e.l. for å få materialet gjennom sikten.
Alt materiale < 500 m blandes omhyggelig, og
en gjennomsnittsprøve på ca. 100 g tas ut.

Kommentar: Prøve på ca. 100 g forutsetter at
materialet mindre enn 500 m ikke inneholder
mer enn 60 g/l av partikler som holder seg
svevende etter 1 min. sedimentasjon, da
hydrometerets skala bare går til 60 g/l. Ved prøver
som inneholder svært mye finstoff og er lufttørket
eller tørket ved maksimum 60 °C, skal det tas to
likeartede gjennomsnittsprøver som hver veier ca.
55 g. Den ene gjennomsnittsprøven brukes da til å
bestemme gjenværende, prosentvis vanninnhold i
materialet, se metode 214.
Uttaking av prøvene kan utføres ved å ta ut små
prøver ved hjelp av en skje fra forskjellige steder i
haugen.
Gjennomsnittsprøven av materiale mindre enn
500 m brukes til å bestemme kornfordelingen.
Skal en bestemme kornfordelingen av alt materiale
ned til ca. 20 m (for bestemmelse av
telefarlighetsgrad), må det først utføres
slemmeanalyse som beskrevet nedenfor, se også
metode 214, deretter våtsiktes prøven på sikt
63 m, tørkes og veies separat, se nedenfor.
Skal en bare bestemme kornfordelingen av
partikler ned til 63 m, er det tilstrekkelig at
gjennomsnittsprøven mindre enn 500 m våtsiktes
på 63 m, tørkes, siktes og veies separat.
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Tørr masse av gjennomsnittsprøven < 500 m må
under alle omstendigheter bestemmes. Dersom
materialet var helt tørt (ovnstørket ved 110 °C)
finnes den tørre vekten direkte ved veiing av
gjennomsnittsprøven. Dersom materialet var
lufttørket eller tørket ved maksimum 60 °C før
pulverisering og uttak av gjennomsnittsprøven,
må prøvens tørre masse bestemmes på grunnlag
av fuktig masse av gjennomsnittsprøven og
prosentvis vanninnhold i en likeartet, parallell
gjennomsnittsprøve.

Kommentarer: Inneholder prøven over 2 % humus
(bestemt etter metode 218), skal prøven
forbehandles med hydrogenperoksyd. Se metode
214, tillegg 8.3.
4.7 Bløting og dispergering
Prøven som er tatt ut til slemmeanalyse skal
gjennombløtes og overføres til en suspensjon. De
fineste partiklene i suspensjonen kan vise
tilbøyelighet til å fnokke, dvs. klebe seg sammen,
for eks. på grunn av kalkholdig materiale.
Kalkinnhold kan undersøkes ved å tilsette en
dråpe saltsyre på en liten, tørr prøvedel. Eventuelt
kalkinnhold indikeres ved brusing.
Hvis det ikke er indikasjon på innhold av kalk,
plasseres prøven i et begerglass og tilsettes 20 ml
dispergeringsmiddel og en liten mengde vann
(inntil ca. 100 ml) og blandes omhyggelig med en
glass-stav. Dersom det er kalkinnhold i prøven,
tilsettes i stedet 115 ml dispergeringsmiddel og
tilsvarende mindre vann.
Inntreffer fnokking etter tilsetting av 20 ml
dispergeringsmiddel i ikke kalkholdig materiale,
tilsettes i stedet 115 ml dispergeringsmiddel og
tilsvarende mindre vann. Inntreffer likevel
fnokking etter tilsetting av 115 ml
dispergeringsmiddel, kreves det annen
forpreparering av prøven som beskrevet i metode
214 tillegg 8.3. Fnokking kan oppdages ved at det
danner seg en synlig horisontal grenseflate i
suspensjonen og fnokkede partikler kan være
synlige under denne grensen.
Prøven skal stå tildekket i begerglass (plastfolie) i
minst 16 timer til gjennombløting.
Etter bløtning overføres prøven til
dispergeringsbeholderen. Beholderen fylles så noe
over halvfull med vann og plasseres i
dispergeringsapparatet.
Prøven dispergeres i 1 min. Etter dispergeringen
helles suspensjonen over i glass-sylinderen uten
at noe av materialet går tapt. Sylinderen etterfylles
med vann til 1000 ml-merket. Vannet skal ha
samme temperatur som romtemperaturen eller
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vannbadet. Dette vil bidra til å holde temperaturen
jevn under forsøket.
4.8 Oppslemming og avlesning med hydrometer
Glass-sylinderen tettes med en gummikork eller
lignende og ristes godt i minst 1 min., og til slutt
vendes den opp ned 10 ganger.
I det øyeblikk sylinderen settes på benken, startes
tidtakingen, og hydrometeret senkes langsomt
ned i suspensjonen. Dersom avlesningen er
vanskelig pga. mye skum på overflaten, dryppes
noen dråper rødsprit ned i sylinderen.
Hydrometeret avleses til nærmeste 0,5 g på
toppen av menisken.
For bestemmelse av telefarlighetsgrad tas det ikke
avlesninger lenger enn til 15 min. Avlesningene
tas etter følgende tider fra sylinderen er plassert
på benken:
Tabell 215-3 Tidtabell for avlesninger ved
bestemmelse av telefarlighetsgrad
Tid

Kornstørrelse i m

1 min.

39 - 55

1 ¾ min.

30 - 41

4 min.

19 - 27

15 min.

10 - 14

For avlesning av mindre kornstørrelser i
suspensjonen tas det også avlesninger etter
metode tabell 214-1.
Ca. 10 sek. før hver avlesning senkes
hydrometeret forsiktig ned i suspensjonen, og det
skal være i ro når det avleses. Etter hver avlesning
skal hydrometeret tas forsiktig opp av
suspensjonen og settes i en glass-sylinder med
rent vann. Hydrometeret gis en roterende
bevegelse for å få vasket bort eventuelle partikler
som har lagt seg på det, før det tas opp igjen.
Kornstørrelsen bestemmes ut fra hydrometeravlesningene ved hjelp av metode tabell 214-2.
Det skal foretas temperaturavlesning en gang
innen de første 15 min. og deretter etter hver
hydrometeravlesning til nærmeste 0,5 °C. Metode
tabell 214-1 er betinget av at temperaturen er 20
(± 0,5) °C. Avvik fra dette korrigeres som vist i
metode 214 tillegg 8.1.
For kontroll av hydrometer se metode 214 tillegg
8.2.
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4.9 Våtsikting av materiale > 63 m etter
slemmeanalyse

5.2 Prøve med materiale > 22,4 mm

Etter at siste hydrometeravlesning er tatt, helles
suspensjonen gjennom sikt 63 m. Materialet som
ligger igjen på sikten vaskes rent for finstoff og
overføres til en porselensskål uten at noe av
materialet større enn 63 m går tapt. Prøven
tørkes ved 110 °C. Det tørkede materialet siktes på
250 m, 125 m og 63 m sikt. Veiing, se neste
avsnitt
Veiing: Det benyttes separat veiing, se metode
131. Dette utføres ved først å veie materialet på
125 (hvis aktuelt) eller 63,0 mm-sikten, og
massen noteres på arbeidsskjemaet. Materialet
som ligger igjen på 31,5 mm sikten tømmes i
rengjort vektskål, og massen noteres. Til slutt
legges fraksjonen som ligger igjen på 22,4 mm
sikten på ren vektskål, og den massen noteres
også.

Mengden av fraksjonene større enn 22,4 mm
beregnes direkte i prosent av tørrmassen for total
prøve. Den samlede masse av disse fraksjonene
utgjør en viss andel av den totale prøven (f.eks.
a %).

Materialet > 22,4 mm fjernes fra vekten og veiing
av gjennomsnittsprøvens fraksjoner finere enn
22,4 mm utføres på tilsvarende måte.
Materialet < 500 m som er våtsiktet på sikt
63 m og tørket (etter ev. slemmeanalyse), veies
separat på samme måte helt ned til sikt 63 m.
4.10 Kontroll av siktetap
For gjennomsnittsprøven av materiale < 22,4 mm
skal det kontrolleres at summen av separat veide
masser (sikterest) etter sikting + total tørr masse
av materiale mindre enn 500 m ikke avviker mer
enn 1 % fra innveid, tørr masse. Er avviket større,
skal analysen gjentas med en ny prøve. (Tørr
masse av materiale < 500 m finnes enten ved
direkte veiing av ovnstørket materiale, eller ved
beregning av tørr masse på grunnlag av fuktig
masse og en representativ
vanninnholdsbestemmelse.)
For delprøven av materiale < 500 m som er brukt
til slemmeanalyse og/eller våtsikting på sikt
63 m foretas ikke kontroll av siktetap (pga. at
materiale mindre enn 63 m spyles vekk), men en
må ha forvisset seg om at prøvens tørre masse før
slemmeanalyse og/eller våtsikting er kjent (se
ovenfor). Dette er av hensyn til utregning av
kornfordeling av delprøven, da avvik på noen få
gram av prøvens tørre masse kan gi betydelig
utslag på resultatet.

Resultater
5.1 Beregninger
Utregning av kornfordeling foretas automatisk i
LABSYS. Eksempler på utregning, se tillegg 8.1.
Hovedtrekkene i beregningen er vist nedenfor.
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Inneholder prøven materiale > 22,4 mm og var
fuktig ved uttaking av gjennomsnittsprøven, må
tørrmassen for den totale prøven (inkludert
materiale større enn 22,4 mm) bestemmes på
grunnlag av masse av fuktig prøve (inkludert
materiale større enn 22,4 mm) og en representativ
bestemmelse av vanninnholdet, f.eks.
vanninnholdet av gjennomsnittsprøven av
materiale mindre enn 22,4 mm. Fuktigheten på
stein større enn 22,4 mm regnes å være så liten at
den ikke har noen praktisk betydning.

Materiale mindre enn 22,4 mm, representert av
gjennomsnittsprøven, utgjør bare en viss
prosentandel (b %) av totalprøven (b = 100 - a).
For å få sammenhengende verdier for materiale
større og mindre enn 22,4 mm må sikterestene på
de respektive sikt mindre enn 22,4 mm først
beregnes som andel av materiale mindre enn 22,4
mm og deretter korrigeres ved å multiplisere med
den prosentandel (b) som gjennomsnittsprøven
representerer, og til slutt tillegges prosentandel
materiale (a) som er større enn 22,4 mm.
Sikterest på det minste siktet (> 500 m) ved
sikting av gjennomsnittsprøven utgjør en viss
andel av totalprøven (f.eks. c %).
Gjennomsnittsprøvens andel av materiale mindre
enn 500 m utgjør 100 - c = d % av totalprøven.
Av dette er ca. 100 g (ev. 50 g) representativ
delprøve brukt til slemmeanalyse og/eller
våtsikting på 63 m. Delprøvens andeler
(sikterester) større enn de respektive sikt 250 m,
125 m og 63 m, omregnes til andel av total
prøve ved å multiplisere med den andel av
totalprøven som materiale < 500 m representerer
(d %) og legge til totalprøvens andel av materiale
> 500 m (c %).
5.3 Prøve som ikke har materiale større enn 22,4
mm
Når prøven ikke inneholder materiale større enn
22,4 mm forenkles utregningen idet en slipper
omregningen for denne materialstørrelse (dvs.
b = 100 % er mindre enn 22,4 mm).
5.4 Slemmeanalysen
På grunnlag av hydrometeravlesning og tid finnes
de respektive kornstørrelser (se metode 214,
tabell 214-1). Hydrometeravlesningene og
kornstørrelsene påføres de nødvendige
korreksjoner, se metode 214. Det skal korrigeres
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når densiteten (s) avviker fra 2,65 g/cm3, når
suspensjonens temperatur avviker fra 20 ± 0,5 °C
og når det brukes stor mengde
dispergeringsmiddel (115 ml), samt når
avlesningen skjer på toppen av vannmenisken.
Korreksjonene foretas automatisk når LABSYS
brukes for utregningen og nødvendige data er gitt.
De korrigerte avlesningene brukes for beregning
av delprøvens andeler (i masseprosent) som er
mindre enn de respektive kornstørrelser.
Masseandelene mindre enn de respektive
kornstørrelser omregnes til andeler av totalprøven
ved å multiplisere med den andel av totalprøven
som delprøven av materiale < 500 m
representerer (d %).
5.5 Beregning av avledede data
Når kornfordelingen for materialet er tegnet opp i
diagram (se opptegning) kan f.eks. materialets
graderingstall (CU) beregnes. CU = d60/d10, der d60
= kornstørrelse (mm sikt) som 60 % av materialet
passerer og d10 = kornstørrelse (mm sikt) som
10 % av materialet passerer. I spesielle tilfeller kan
graderingstallet uttrykkes ved d75/d25. Materialets
telefarlighet beregnes også ut fra kornfordelingen.
Se R210 vedlegg 1 Jordartsklassifisering.

Rapportering
Resultatene rapporteres som LABSYS-utskrift.
Følgende informasjon skal være tilgjengelig i
LABSYS:
- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøve og prøvetakingssted
- registrerte veiedata og hydrometeravlesninger
- korndensitet s
- mengde dispergeringsmiddel
- beregnet prosentandel for de ulike
kornstørrelsene
- opptegnet kornkurve
- materialets betegnelse iht. Håndbok R210,
vedlegg 1 Jordartsklassifisering
- data avledet fra kornfordelingen, f.eks.
CU = d60/d10 og telefarlighet mv. iht. Håndbok
R210, vedlegg 1 Jordartsklassifisering
- dato og signatur
Er humus fjernet før sikting eller sedimentasjon,
skal dette angis.
Dersom utstyr eller fremgangsmåte ikke er i
samsvar med denne beskrivelsen skal det angis i
rapporten.
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6.1 Opptegning
Resultatene av kornfordelingsanalysen tegnes i
diagram fra LABSYS der kornstørrelsen er avsatt i
logaritmisk skala på abscissen og masseprosenten
i lineær skala som ordinat.
Ved å avsette prosentmengden i forhold til den
maskeåpning materialet ligger på og trekke en
linje gjennom punktene, får en fram en
kontinuerlig kornkurve. Eksempel på opptegning
av kornkurve, se tillegg 8.1.
Opptegning av resultater utføres automatisk av
LABSYS.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge
NS 8005 (1990): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Kornfordelingsanalyse av
jordprøver. Standard Norge
NS-EN 933-2 (1995): Prøvingsmetoder for
geometriske egenskaper for tilslag. Del 2:
Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling. Sikter,
nominell størrelse av siktåpninger. Standard Norge
CEN ISO/TS 17892-4 (2004):Geotekniske felt- og
laboratorieundersøkelser. Laboratorieprøving av
jord. Del 4: Bestemmelse av
kornstørrelsesfordeling

Tillegg
8.1 Eksempler på utregning av kornfordeling fra
våtsikting med slemmeanalyse
I Statens vegvesen beregnes kornfordelingen
automatisk ved bruk av LABSYS. For å gi en
forståelse av beregningsgangen vises her
eksempler på manuell utregning.
8.1.1 Eksempel på beregning av vanninnhold
Dersom prøven inneholder materiale større enn
22,4 mm og er fuktig ved uttakingen, er det
nødvendig å finne vanninnholdet i
gjennomsnittsprøven (materiale mindre enn
22,4 mm).
Vanninnholdet (w) bestemmes i prosent av prøvens
tørre masse (dvs. gram vann pr. 100 gram tørr
prøve). Eksempel (1) på utregning:
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(1) Masse av fuktig prøve + bakke (tara)
(2) Masse av tørr prøve + bakke (tara)
(3) Masse av bakke (tara)
(2-3) Masse tørr prøve (netto)
(1-2) Masse vann

1115
1037
268
769
78

g
g
g
g
g

78 g (vann) ∙ 100
10,1 g (vann)
w=
=
= 10,1 %
769 g (tørr prøve) 100 g (tørr prøve)
8.1.2 Eksempel på data fra veiing av prøven etter
sikting
Separat veiing av materiale > 22,4 mm. Eksempel
(2):
Masse av materiale på sikt (125)/63,0 mm
0g
Masse av materiale på sikt 31,5 mm
630 g
Masse av materiale på sikt 22,4 mm
424 g

Separat veiing av gjennomsnittsprøvens fraksjoner
< 22,4 mm (som er våtsiktet, tørket og siktet)
utføres på samme måte inntil sikt 500 m.
Eksempel (3):
42,5
116,5
112,0
82,5
73,0
72,5
311,0

8.1.6 Eksempel på utregning av kornfordeling
Beregning av total masse for tørr prøve som
inneholder materiale større enn 22,4 mm.
Inneholder prøven materiale større enn 22,4 mm
og var fuktig ved uttaking av
gjennomsnittsprøven, må total tørrmasse
bestemmes på grunnlag av vanninnholdet for
materiale mindre enn 22,4 mm. (Fuktigheten på
stein større enn 22,4 mm regnes å være så liten at
den ikke har noen praktisk betydning ved
beregningen.)
Eksempel (5), vanninnhold w = 10,1 %:

8.1.3 Separat veiing av materiale som er < 22,4
mm og > 500 m

Masse av materiale på sikt 16,00 mm
Masse av materiale på sikt 8,00 mm
Masse av materiale på sikt 4,00 mm
Masse av materiale på sikt 2,00 mm
Masse av materiale på sikt 1,00 mm
Masse av materiale på sikt 500 m
Masse av materiale < sikt 500 m
(etter avdamping)
Sum materiale < 22,4 mm

ved direkte veiing av tørr masse eller ved
beregning av tørr masse på grunnlag av fuktig
masse og representativt vanninnhold. F.eks. fuktig
masse = 110,5 g og vanninnhold = 10,5 %, dvs.
tørr masse = 110,5100 / (100 + 10,5) = 100,0 g

g
g
g
g
g
g
g

810,0 g

(inkl. materiale som passerer 500 m)
8.1.4 Separat veiing av delprøve av materiale <
500 m

Masse fuktig prøve, total
- stein på 22,4 sikt
= Masse fuktig prøve < 22,4 mm

6873 g
1054 g
5819 g

- 10,1 % (w) = 5819 10,1/(100,0 + 10,1) 534 g
= Masse tørr prøve < 22,4 mm
5285 g
+ stein på 22,4 mm sikt
= Masse tørr prøve total

1054 g
6339 g

8.2 Kornfordeling, beregning
8.2.1 Beregning av kornfordeling for materiale >
22,4 mm
Mengden av fraksjonene større enn 22,4 mm
regnes i prosent av tørrmasse total prøve, se tabell
215-4.
Tabell 215-4 Eksempel (6)
Separat

Delprøven av materiale som har passert sikt
500 m (ved våtsikting av gjennomsnittsprøven)
blir våtsiktet på sikt 63 m (eventuelt etter
forutgående slemmeanalyse), og deretter tørket,
siktet og veid på vanlig måte.

Maskesikt

masser

Eksempel (4):
Masse av materiale på sikt 250 m
14,0 g
Masse av materiale på sikt 125 m
20,3 g
Masse av materiale på sikt 63 m
7,2 g
Masse av materiale vasket gjennom 63 m;
(100,0 g - 46,0 g)
58,5 g
Total masse av delprøve
100,0 g

innveide

Sum
masser

% materiale

63,0 mm

0

0g

31,5 mm

630

630 g

630 ∙ 100
= 9,9%
6339

22,4 mm

424

1054 g

16,6 %

Materiale større enn 22,4 mm, som ble frasiktet
før uttak av gjennomsnittsprøven, utgjør 16,6
masseprosent av hele prøven.

8.1.5 Slemmeanalysen
Ingen veiing for de respektive kornstørrelser, men
delprøvens tørre masse (ca. 100 eller 50 g,
avhengig av jordarten) skal være nøyaktig bestemt
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8.2.2 Kornfordeling for materiale mindre enn 22,4
mm i forhold til total prøve

8.2.4 Kornfordeling på grunnlag av
slemmeanalysen

Materiale større enn 22,4 mm utgjør som nevnt
16,6 % av hele prøven (a %). Materiale mindre enn
22,4 mm, som gjennomsnittsprøven
representerer, utgjør:

De respektive kornstørrelsene er avhengige av
avleste verdier på hydrometeret og av tidspunktet
for avlesningene, samt korreksjoner.

100  16,6 = 83,4 % (b %).
For å få sammenhengende verdier for materiale
større og mindre enn 22,4 mm, må
kornfordelingen for gjennomsnittsprøven
beregnes på 83,4 % i stedet for 100 %, og til den
beregnede masseprosent må en legge til 16,6 %
for å få sum materiale større enn de respektive
maskeåpninger. Se eksempel (7) tabell 215-5.
8.2.3 Kornfordeling for delprøve mindre enn 500
m i forhold til total prøve
Av materiale som er mindre enn sikt 500 m, dvs.
32 % (se eksempel 7, tabell 215-5), er det tatt ut
en delprøve på 100 g som er våtsiktet, tørket og
siktet (etter ev. forutgående slemmeanalyse). For å
få sammenhengende verdier for materiale mindre
enn 500 m og større enn 500 m må delprøven
beregnes på 32,0 % i stedet for 100 %, og til den
beregnede masseprosent for fraksjonen må en
legge til mengden større enn sikt 500 m (i dette
tilfelle 100 - 32 = 68 %). Se eksempel (8), tabell
215-6.

Hydrometeravlesninger og kornstørrelser
korrigeres dersom materialet har en annen
korndensitet (s) enn 2,65 g/cm3, og når
temperaturen i suspensjonen ikke er innenfor
20 ± 0,5 °C, og når mengden av
dispergeringsmiddel er større enn 20 ml.
Korreksjon av hydrometeravlesning ved avlesning
på øvre menisk-rand foretas alltid (fast korreksjon
= + 0,5). Avlesningen skal normalt tas ved øvre
menisk-rand, men i LABSYS er det også mulig å
angi avlest verdi i plan med vannflaten i
sylinderen. Avlesning i plan med vannflaten skal
ikke korrigeres. Alle korreksjoner foretas
automatisk med LABSYS når inngangsdata er gitt.
Detaljerte eksempler på korreksjoner er vist i
metode 214, 8. tillegg.
Eksempel (9), tabell 215-7 viser en enkel
utregning fra slemmeanalysen, med korrigerte
verdier for avlesninger og kornstørrelser.
De beregnede prosentandeler av totalprøver angir
materiale som er mindre enn de respektive
kornstørrelse ved slemmeanalysen, f.eks. at
14,9 % av materialet er mindre enn 40 m

Tabell 215-5 Eksempel (7)
Maskesikt

Separat innveide
masser

Sum masser

% materiale

16,0 mm

42,5 g

42,5 g

8,00 mm

116,5 g

159,0 g

(42,5  83,4)/810

16,4 + 16,6 = 33,0 %

4,00 mm

122,0 g

271,0 g

27,9 + 16,6 = 44,5 %

2,00 mm

82,5 g

353,5 g

36,4 + 16,6 = 53,0 %

1,00 mm
500 m
< 500 m

73,0 g
72,5 g
311 g

426,5 g
499,0 g
311,0 g

43,9 + 16,6 = 60,5 %
51,4 + 16,6 = 68,0 %
32,0
(32,0) %

(311  83,4)/810

810,0 g

4,4 + 16,6 = 21,0 %

83,4

100 %

Tabell 215-6 Eksempel (8)
Maskesikt
250 m

Separat
innveide masser

Sum
masser

% materiale
(14,0  32,0)/100

14,0 g

14,0 g

125 m

11,0 g

34,3 g

11,0 + 68,0 = 79,0 %

63 m

7,2 g

41,5 g

13,3 + 68,0 = 81,3 %

< 63 m

58,5 g

(58,5 g)

18,7

18,7 %

32,0

100,0 %

100,0 g
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Tabell 215-7 Eksempel (9)
Avlesningstid

Prosent av total prøve

Avlesning i %
korrigert

Kornstørrelse
korrigert

min.

46,5

40 m

1 ¾min.

45,0

30 m

14,4 %

4

min.

43,0

21 m

13,8 %

15 min.

34,5

12 m

11,0 %

1

8.2.5 Sammensatt kornkurve
Ved å sette sammen de beregnede verdier fra
eksempel (6), (7), (8) og (9), får en følgende

Kornstørrelse

(46,532,0)/100

14,9 %

kornstørrelser og prosentmengder som skal
brukes ved inntegning i
kornfordelingsdiagrammet (siktekurven), figur
215-1.

%

>63,0 mm

0

>31,5 mm

9,9

>20,0 mm

16,6

>16,0 mm

21,0

>8,00 mm

33,0

>4,00 mm

44,5

>2,00 mm

53,0

>1,00 mm

60,5

>500 m

68,0

>250 m

72,5

>125 m

79,0

>63 m

81,3

<40 m

14,9

<30 m

14,4

<21 m

13,8

<12 m

11,0

Figur 215-1 Eksempel på sammensatt kornkurve ved våtsikting og slemmeanalyse

R210 Laboratorieundersøkelser

side 139

Desember 2014

216

R210 Laboratorieundersøkelser
2 Geoteknikk
21 Identifisering og klassifisering av jord

216 Konusflytegrense (wL)
Juni 2015 (erstatter 14.426 januar 2005)

Hensikt

Fremgangsmåte

Dette dokumentet beskriver en testmetode for
bestemmelse av en av konsistensgrensene,
flytegrensen, ved bruk av fallende konus (såkalt
konusflytegrense) for de fleste forekommende
finkornige jordarter med plastiske egenskaper.

Konusinntrykkene skal utføres som for omrørt
materiale beskrevet i metode 222. Minimum to
gyldige konusinntrykk skal registreres for hver av
de 2 delprøvene, vanninnhold fra hver av
delprøvene utføres som i metode 211.

1.1 Prinsipp

Kommentar: Gruskorn > 0,4 mm, skjell og sjikt av
sand og grovere jord skal, så langt det er mulig,
fjernes fra den omrørte massen.

Konusflytegrensen er vanninnholdet i en omrørt
jordprøve når konsistensen er slik at inntrykket av
en 60 g / 60° konus blir 10 mm, når konusen
slippes fra prøvens overflate. Dette ut fra en
definisjon at materialet er flytende ved en
skjærfasthet ≤ 2,5 kPa.
Forsøk viser at konusflytegrensen som
konsistenskriterium faller meget nær sammen
med støtflytegrensen (Casagrande-metoden) for
et vidt register av jordarter. For praktiske formål
settes derfor konusflytegrensen lik
støtflytegrensen.

Definisjoner

Vesentlig tidsbesparelse i forhold til direkte- og
flerpunkts-bestemmelse av flytegrense oppnås
ved bruk av en ettpunktsbestemmelse av
konusflytegrensen.
Ved hjelp av erfaringstall gjengitt i NS 8002, 1982,
kan konusflytegrensen (wL) beregnes på grunnlag
av konusinntrykk mellom 7 - 14,9 mm og et
bestemt vanninnhold. Fås konusinntrykk utenfor
området 7 -14,9 mm må ny bestemmelse utføres
med endret vanninnhold.

Kommentar: Ved en del jordarter bør
bestemmelsen gjøres ved 2 eller flere punkter.
Erfaringsmessig vil dette dreie seg om spesielle
jordarter, f.eks. bentonitt, med flytegrense større
enn 150 %. Og forøvrig jordarter som ikke er
avsatt i et marint miljø.

Konusflytegrensen: er vanninnholdet (wL) hvor
jordartens konsistens går over fra å være fast
(plastisk) til å bli flytende.

Utstyr
-

kontrollert vekt, nøyaktighet 0,01 g
kontrollert varmeskap (eller vifteovn)
porøs porselensplate, ca. 300 mm  10 mm
tørkeskåler (nummererte, med kjent vekt)
varmebestandig av for eks. porselen el.l., ca.
120 mm i diameter
- spatel eller kniv med bladlengde ca. 75 mm,
bredde 20 mm
- trådsag
- konusapparat med standardkonus 60g - 60° og
prøvebeholder
For beskrivelse og bruk av konusapparat vises til
metode 222.

R210 Laboratorieundersøkelser

4.1 Ettpunktsbestemmelse

4.2 Direktebestemmelse
En direkte metode for bestemmelse av
konusflytegrensen er å ta ut en ca. 200 g stor
prøve som overføres til en porselensskål og eltes
under tørking eller tilsetting av vann inntil
normalkonusen (60 g / 60°) gir eksakt 10 mm
inntrykk. Selve konusforsøket utføres som
beskrevet for omrørt materiale i metode 222. Etter
å ha oppnådd det ønskede konusinntrykk
bestemmes prøvens vanninnhold som beskrevet i
metode 211. Prøvens vanninnhold er da lik
konusflytegrensen. Metoden er tidkrevende fordi
en må prøve seg fram med endringer i prøvens
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vanninnhold inntil riktig konsistens oppnås.
Metoden er således lite egnet.

Beregningene ivaretas av LABSYS.

4.3 Flerpunktsbestemmelse
Flerepunktsbestemmelse vil representere en noe
enklere metode for bestemmelse av
konusflytegrensen. wL finnes da ved å ta 3 eller
flere konusbestemmelser med forskjellig
vanninnhold. Konusinntrykkene mellom hver av
delprøvene bør variere med ca. 4-10 mm, og må
falle innenfor området 5-20 mm. For
konusinntrykk som faller utenfor det angitte
område, må vanninnholdet i prøven endres og nytt
forsøk utføres. På hver delprøve hvor en oppnår
tilfredsstillende konusinntrykk, tar en ut en prøve
av leirmassen til bestemmelse av vanninnholdet.
Prøven veies og tørkes, og vanninnholdet
beregnes som beskrevet i metode 211.
Sammenhørende verdier mellom vanninnhold og
konusinntrykk for de 3 bestemmelsene opptegnes
i et diagram (se figur 216-1), med
konusinntrykkene (H) i mm som x-koordinater i
logaritmisk skala og vanninnholdet ved 10 mm
konusinntrykk, som definerer konusflytegrensen,
tas ut av diagrammet.

For de alternative måtene å bestemme
konusflytegrensen, plottes resultatene i diagram
som figur 216-1, og resultatet tas ut direkte.
5.2 Usikkerhet
Den beskrevne ettpunktsbestemmelsen gir wL med
et avvik på ca. ± 5 % av sann verdi (3 punkts
bestemmelse), forutsatt at konusinntrykk mellom
7 mm og 14,9 mm benyttes.
Tatt i betraktning arbeidsbesparelser og nytte, vil
ettpunktsbestemmelsen være tilstrekkelig
nøyaktig for de fleste undersøkelser i Statens
vegvesen.

Rapportering
Følgende data skal være tilgjengelig i LABSYS:
- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøve
- alle gyldige konusinntrykk
- beregnet flytegrense for prøven
- dato og signatur
Ekstern rapportering kan gjøres i summarisk form,
f.eks. ved hjelp av borhullsprofil med diagram for
vanninnhold mot dybde under terreng eller annet
referansenivå. Plastisitetsgrense, flytegrense og
området mellom disse (plastisk område) markeres
spesielt. Se forøvrig R210 vedlegg 3
Rutineundersøkelser 54 mm.

Figur 216-1 Vanninnhold ved konusflytegrense

Resultater

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210

5.1 Beregninger
For ettpunktsbestemmelse beregnes
middelverdien av konusinntrykkene fra hver
delprøve. Sammen med registrert vanninnhold
beregnes deretter flytegrensen for den aktuelle
delprøven ut fra erfaringsdata angitt i NS 8002,
1982. Beregningene gjentas for den andre
delprøven.

NS 8013 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Vanninnhold. Standard Norge
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge

Forsøket skal gjentas dersom forskjellen mellom
vanninnholdet ved flytegrensen for de to
delprøvene er større enn:
- 2 % når middelverdien er mindre eller lik 40 %
- 0,05 ganger middelverdien når denne er større
enn 40 %
Flytegrensen angis i hele prosent utfra
middelverdien av de 2 delprøvene.
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NS 8002 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Konusflytegrensen. Standard
Norge
NS 8000 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Konsistensgrenser. Begreper
terminologi og symboler. Standard Norge
CEN ISO/TS 17892-12 (2004): Geotekniske feltog laboratorieundersøkelser. Laboratorieprøving
av jord Del 12: Bestemmelse av Atterbergs grenser
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217 Plastisitetsgrensen (wP)
April 2015 (erstatter metode 14.442, januar 2005)

Hensikt
Dette dokumentet beskriver en testmetode for
bestemmelse av plastisitetsgrensen. Denne
bestemmes som regel i forbindelse med
flytegrensebestemmelsen. Metoden kan anvendes
på alle finkornige jordarter med plastiske
egenskaper.
1.1 Prinsipp
Bestemmelsen skjer ved utrulling av 3,2 mm
leirstreng inntil den smulderer.

Definisjoner
Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) wP: angir

laveste vanninnhold (vektprosent av tørrstoff)
hvor jordarten i omrørt tilstand er plastisk.

Utstyr
-

kontrollert vekt, nøyaktighet 0,01 g
varmeskap, 110 ±5 °C
vifteovn eller hårtørrer
porselensskåler, ca. 30 mm i diameter
kniv (spatel)
porøs porselensplate, ca. 300·300·10 mm
glassplate
eksikkator + skål med lokk
stålstang med diameter 3,2 mm

Delprøven (tråden) anbringes så i en
porselensskål og veies umiddelbart, og den
tørres til konstant masse ved 110 °C. Deretter
overføres prøven til en eksikkator og veies etter
avkjøling.
Fremgangsmåten repeteres deretter for den andre
delprøven.

Resultater
Utregning av vanninnholdet utføres som
beskrevet i metode 211.
Prøvingen skal gjentas dersom forskjellen på de to
vanninnholdsbestemmelsene er større enn:

-

Fremgangsmåte
Prøven tilberedes samtidig med materialet til
konusflytegrensebestemmelsen, se metode 216.
Materialet skal ikke inneholde korn større enn 0,4
mm.
Ca. 20 gram av det klargjorte materialet deles i
to delprøver. En delprøve formes til en ball.
Ballen rulles mellom fingrene og glassplaten
med tilstrekkelig trykk til å forme en tråd.
Hastigheten av rullingen skal være mellom 80 og
90 rullinger pr. minutt. En frem- og
tilbakegående bevegelse utgjør en rulling.
Rullingen utføres på en slik måte at det
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frembringes en tråd med jevn diameter i hele
lengden. Når trådens diameter blir 3,2 mm og
ikke brister (smuldrer), deles tråden opp i biter
og knas sammen til en ball igjen, og rulles ut
på nytt. Dette gjentas inntil materialet blir så tørt
at tråden brister når den angitte diameter er
nådd. Inntrer bristingen mens tråden har en
diameter større enn 3,2 mm, kan dette betraktes
som tilfredsstillende sluttresultat, forutsatt at
materialet tidligere har vært nedrullet til en tråd
med 3,2 mm i diameter.

2 når middelverdien er mindre eller lik 40 %.
0,05 ganger middelverdien når denne er større
enn 40 %.

Rapportering
Følgende data skal foreligge i LABSYS:

-

-
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prøvingslaboratorium (navn og adresse)
ansvarlig for prøvingen
prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
identifikasjon av prøve
beregnet plastisitetsgrense (middelverdi for
vanninnhold fra begge delprøver) avrundet til
nærmeste hele prosent
dato og signatur
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Ekstern rapportering kan gjøres i summarisk form,
f.eks. ved hjelp av borhullsprofil med diagram
for vanninnhold mot dybde under terreng eller
annet referansenivå. Plastisitetsgrense (wP),
flytegrense (wL) og området mellom disse
(plastisk område IP) markeres spesielt.
Beregningene ivaretas i LABSYS.
Se forøvrig R210 vedlegg 3: Rutineundersøkelser
54 mm.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS 8003 (1992): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Plastistetsgrensen. Standard
Norge

R210 Laboratorieundersøkelser

NS 8000 (1992): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Konsistensgrenser. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge
NS 8001 (1992): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Støtflytegrensen. Standard
Norge
NS 8002 (1992): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Konusflytegrense. Standard
Norge
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge
NS 8013 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Vanninnhold. Standard
Norge
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218 Humusinnhold ved gløding
April 2015. (erstatter metode 14.445, april 2005)

Hensikt
Dette er en metode for kvantitativ bestemmelse av
humusinnhold i løsmasser ved gløding av en
tørket prøve. Metoden kan anvendes for silt- og
leirjordarter og for grusmaterialer til
forsterkningslag og bærelag.

Kommentar: Den beskrevne glødetapsmetode gjør
ikke krav på å være en nøyaktig metode for
bestemmelse av humusinnhold. Metoden anses
imidlertid tilstrekkelig nøyaktig i de fleste tilfeller
for vanlige geotekniske undersøkelser.
Mengdeangivelsen relaterer seg til materiale som
passerer sikt med maskevidde 500 m, og
representerer derved ikke nødvendigvis samme
mengdeangivelse i forhold til total prøve.
1.1 Prinsipp
Den tørkede prøve glødes ved 480 °C og
massetapet ved gløding settes lik innholdet av
humus og angis i masseprosent av tørrstoff
< 500 m.
Humusinnholdet bestemmes av materialet < 500
m.

Kommentar: Standarden NS-EN 1744-1 angir
hvordan glødetap skal bestemmes for tilslag og
gjelder ikke spesielt humus. Temperaturen er i
denne sammenheng satt til 950 ± 25 °C, så både
karbondioksid, krystallvann og annet kan
fordampe. For bestemmelse av humusinnhold
benyttes temperatur 480 ± 25 °C.

Definisjoner
Humus: er en fellesbetegnelse på organisk
materiale i jordarter. Målt innhold av humus i
mineraljordarter angis i masseprosent av tørrstoff.

Utstyr
- kontrollert vekt, nøyaktighet 0,01 g
- eksikkator med tørremiddel
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- kontrollert glødeovn med kapasitet minimum
480 ± 25 °C.
- ildfaste skåler (for eksempel av stål eller
kvartsskåler) ca. 70 mm diameter, nummererte
- en kontrollert 500 m-sikt
- kontrollert varmeskap som kan holde en
temperatur på 110 ± 5 °C

Fremgangsmåte
Det tas ut ca. 150 g materiale av prøven som skal
glødes. Den uttatte prøven plasseres i varmeskap
og tørkes til konstant masse ved en temperatur på
110 ± 5 °C. Prøven pulveriseres og siktes på en
500 m-sikt. Ca. 20 g av materialet som passerer
sikten plasseres i en porselensskål, og settes på
nytt inn i varmeskapet i ca. 2 timer ved samme
temperatur som tidligere. Dette gjøres for å være
sikker på at materialet er helt tørt. Etter ca. 2
timer overføres prøven til en eksikkator og
avkjøles til romtemperatur.
Etter avkjøling veies det ut nøyaktig 10,00 g av det
klargjorte materialet i en nummerert ildfast skål,
som settes i glødeovn som har en konstant
temperatur på 480 ± 25 °C. Etter 24 timer tas
prøven ut og plasseres i en eksikkator til
avkjøling. Etter avkjøling veies prøven, og
massetapet ved gløding finnes.

Resultater
5.1 Registreringer
-

identifikasjon av prøveskål
tara
total vekt før gløding (= tara + 10,00 g)
total vekt etter gløding (= tara + 10,00 g  vekt
av humus)

Ved testing av grusmaterialer bør det også
registreres hvor stor andel materialet finere enn
500 m utgjør i masseprosent i forhold til den
totale prøven, se metode 131 eller 215.
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Ekstern rapportering kan gjøres i summarisk form,
f.eks. ved hjelp av borhullsprofil med angivelse av
humusinnhold mot dybde under terreng eller
annet referansenivå.

5.2 Beregninger
Massetapet settes lik innholdet av humus, og
angis i masseprosent av tørket prøve finere enn
500 m før gløding.

Kommentar: Nøyaktighetsgraden avhenger bl.a. av
kalkinnholdet, da vekttap også oppstår som følge
av at kalk desintegrerer. Vekttap kan likeledes
oppstå som følge av avgivelse av krystallvann.
For grusmaterialer vil kornstørrelser finere enn
500 m utgjøre bare en liten del av prøven.
Eventuelt innhold av organiske materialer som
trebiter eller større planterester i materiale større
enn 500 m vil ikke fanges opp med denne
metoden. Det er imidlertid finfordelt humus i
materiale mindre enn 500 m som regnes å bidra
til materialets evne til å binde og holde på vann.

Rapportering
Følgende data skal foreligge i LABSYS:
- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- identifikasjon av prøven (materialtype,
prøvetakingssted, dato, oppdragsgiver)
- prøvens innhold av materiale mindre enn
500 m (ved testing av grusmaterialer o.l.)
- humusinnhold i masseprosent av materiale
mindre enn 500 m
- dato og signatur

Dersom utstyr eller fremgangsmåte ikke er som i
denne beskrivelsen skal dette angis i rapporten

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS 8013 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Vanninnhold.
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler.
NS 8000(1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Konsistensgrenser. Begreper,
terminologi og symboler.
NS-EN 1097-5: Prøvingsmetoder for mekaniske
og fysiske egenskaper for tilslag Del 5:
Bestemmelse av vanninnhold ved tørking i
ventilert tørkeskap.
NS-EN 1744-1: Prøvingsmetoder for kjemiske
egenskaper for tilslag Del 1: Kjemisk analyse,
kap.17: Determination of loss on ignition.
ISO 3310-1: Test sieves of metal wire cloth

LABSYS ivaretar rapportering.
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221 Enaksialt trykkforsøk
April 2015 (erstatter metode 14.472, april 2005)

1. Hensikt

2.1 Symboler

Dette dokumentet beskriver en enkel metode for
bestemmelse av udrenert skjærfasthet for
homogene, finkornige jordarter med plastiske
egenskaper ved enaksialt trykkforsøk.

For dette dokumentet gjelder følgende:

Måling av udrenert skjærfasthet ved enaksialt
trykkforsøk forutsetter at materialet er mettet,
homogent og har tilstrekkelig lav permeabilitet
slik at forsøket gjennomføres under udrenerte
betingelser.
Forsøket utføres på sylindriske prøver med høyde
ca. 100 mm og diameter Ø 54 mm. Det kan
anvendes uforstyrrede sylinderprøver tatt opp med
bl.a. NGI 54 mm stempelprøvetaker eller
nedtrimmede prøver tatt på annen måte.

-

helning
- cuuc: prøvens udrenerte skjærfasthet målt ved
enaksialt trykkforsøk
- '0: effektivt overlagringstrykk in-situ

3. Utstyr
3.1 Utstyr for prøvetillaging

Under visse forhold kan resultatene brukes til å
anslå graden av prøveforstyrrelse.
1.1 Prinsipp
En prøve med bestemte dimensjoner påføres en
økende vertikalbelastning (P) i stående stilling
inntil brudd oppstår. Halve aksialspenningen (1)
ved brudd angir prøvens skjærfasthet.

-

Prøvens tøyning  ved brudd kan gi en viss
indikasjon på eventuell prøveforstyrrelse.

-

2. Definisjoner

-

Aksialspenningen i prøven (1) ved en viss tøyning
(): regnes som forholdet mellom påført kraft (P)
og gjennomsnittlig tverrsnittsareal (A) ved denne
tøyningen. Skjærspenningen i prøven  på et plan
med helning 45° med horisontalplanet er lik 1/2.
Prøvens udrenerte skjærfasthet cuuc er den største
skjærspenningen som måles.
σ1maks
cuuc = τmaks =
2
I prøveapparatet påføres vertikaltøyningen med
konstant hastighet 4 mm/min. Registrering av
vertikalspenning (ev. kraft) og vertikaltøyning skjer
kontinuerlig.
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P: påført aksialkraft
A: prøvens gjennomsnittlige tverrsnittsareal
1; aksialspenning i prøven P⁄A
Hi: prøvens opprinnelige høyde
 vertikaldeformasjon av prøven
 prøvens tøyning ∆H⁄Hi
 skjærspenning i prøven på plan med 45°

enaksialt trykkapparat
kontrollert vekt, nøyaktighet 0,01 g
kontrollert varmeskap
eksikkator
aluminiumsfolie med tykkelse ca. 0,01 mm
prøvevugge
tilskjæringsmal for oppdeling av 54 mm
sylinderprøver
trådsag og stållinjal
plastplater (teflon) med tykkelse ca. 5 mm og
ca. 60 mm i diameter
skåler ca. 30 mm i diameter, nummererte
spatel, kniv

3.2 Trykkapparat, generelle krav
Et komplett trykkapparat skal tilfredsstille
følgende krav:
- trykkapparatet skal ha tilstrekkelig
belastnings-kapasitet til å bringe prøven til
brudd.
- trykkhodene som overfører belastning til
prøven skal ha en diameter minst like stor
som prøvelegemets diameter. Drivverket skal
bevege det ene trykkhodet med en konstant
hastighet, kalt apparathastigheten, slik at
prøven trykkes sammen vertikalt.
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- lastpåføringen skal være jevn, uten rykk og
merkbare vibrasjoner.
- apparathastigheten skal være i området 3,5 til
4,5 % av prøvelegemets opprinnelige høyde pr.
min. Eksempel: for en 100 mm opprinnelig høy
prøve skal apparathastigheten være 3,5 til
4,5 mm pr. min.
- deformasjonsmåleren skal kunne angi vertikal
tøyning av prøven med en feil mindre enn 0,5 %
av opprinnelig prøvehøyde.
- kraftmåleren skal være kalibrert og skal kunne
angi vertikal kraft med en feil mindre enn 5 %
av kraften ved brudd.
Følgende beskrivelse av utstyr og fremgangsmåte
er knyttet opp til en utstyrstype levert av Geonor
A/S som i hovedsak benyttes av laboratoriene i
Statens vegvesen.
Utstyret kan ha annen utforming og praktisk
virkemåte, f.eks. være utstyrt med elektronisk
instrumentering for registrering, beregning og
presentasjon av resultater.
I figur 221-1 er vist en prinsippskisse av apparatet.

skjer med en hastighet av 3,8 mm pr. min.,
overføres kraften gjennom fjæren ved hjelp av en
skriver over til et indikatorpapir som festes på
trommelen.
Tøyning av prøven avsettes på trommelen ved at
denne roterer i samsvar med tøyningshastigheten i
et konstant omsetningsforhold på 1 : 3,88. Det vil
med andre ord si at 20 % tøyning av prøver med
standardmål 100 mm høyde, representerer
77,6 mm på indikatorpapiret.
Ved rotering av trommelen vil en strømbryter tre i
funksjon for bevegelse av denne større enn
112 mm. En strømbryter er også installert i
forbindelse med påføring av fjærkraften. Den
tillater et vertikalt strekk av fjærer på 40 mm.
Dette må en være klar over ved valg av fjærer.
Strømbryterens primære oppgave er å hindre at
selve apparatet blir overbelastet. Strømbryteren
trer også i funksjon ved en bevegelse av
toppstykket på 40 mm.
Som skrivemekanisme benyttes skrivestellet fra en
Maihak indikator. Dette apparatet benyttes for
trykkmålinger av stempelmaskiner. Trykket virker
da på et stempel som normalt har en diameter på
20,27 mm. På fjæren er innstemplet det
maksimale trykk den er beregnet for. Dette trykk
er angitt i atm. og refererer seg til trykket på
stemplet. Det maksimale trykk når stemplet
brukes i pressen blir stempelflaten ganger angitt
maksimal trykk i atm. Da det finnes stempler
(fjærer) med mindre diameter, f.eks. 9,06 mm, må
det tas hensyn til stempeldiameteren ved
beregning av kraften. Stempeldiameteren er angitt
på fjæren. Følgende fjærer for stempeldiameter
Kb = 20,27 leveres som vist i tabell 224-1
Tabell 224-1 Sammenheng mellom kraft og trykk
for stempeldiameter Kb = 20,27
Atm.: 0,5
Kg:

Figur 221-1 Enaksialt trykkapparat av type Geonor
A/S

Kommentar: Den drivende mekanismen består av
en elektromotor med innebygget
tannhjulsoverføring til en vertikal skrue som løfter
tallerkenen.
Drivverket settes i gang ved å trykke
koplingshåndtaket opp. Trykkes
koplingshåndtaket ned, vil koplingen gå ut og en
fjær føre tallerken og trommel tilbake til
utgangsstilling.

2

3
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8

10 12 14 16 20 25 30

1,6 3,2 6,4 9,6 13 19 26 32 39 45 51 64 80 96

I geoteknisk sammenheng benyttes vanligvis 3
fjærstivheter: 2, 6 og 30 atm. Måleområdet for
disse overlapper hverandre, og for omregning til
udrenert skjærfasthet er sammenhengen listet i
tabell 221-2.
Tabell 221-2 Sammenheng mellom fjærstivhet
(atm.) og aktuelt måleområde av udrenert
skjærfasthet for indikatorfjærer av type
Kb = 20,27 mm

Kraften overføres gjennom prøven via et stempel
til en indikatorfjær. Ved tøyning av prøven, som

R210 Laboratorieundersøkelser

1

side 147

Indikatorfjær (atm.)

Måleområde cuuc (kPa)

2

0 - 20

6

0 - 40

30

0 - 250
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Maihak skrivestell leveres av firmaene Geonor A/S,
Oslo og O.J. Dahl A/S, Oslo. De fører også fjærer,
papir, skrivestifter og andre deler til apparatet.
3.3 Vedlikehold av trykkapparat
Kontroll og justering av skrivemekanismen:
Skrivestellet skal med jevne mellomrom
kontrolleres og om nødvendig justeres slik at
følgende krav tilfredsstilles:
- stillskruen på skrivestellet skal justeres slik at
trykket på skrivestiften reduseres til et
minimum.
- skrivestiften skal være skarp og rett.
- skrivemekanismen må holdes ren for støv og
smuss, da forurensninger kan føre til treghet i
mekanismen.
- overføringsleddene kan smøres med tynn olje,
Maihak indikatorolje. Fjærstangen skal ikke
oljes, men være tørr.
- et kriterium på at skrivemekanismen virker
som forutsatt er definert slik at
skrivemekanismen uten fjærbelastning og vekt
av stemplet skal falle ned av sin egen vekt og
skrivestiften avtegne en svak vertikal strek på
indikatorpapiret.

Kommentar: Kalibrering av fjærene i trykkpresse
av type Geonor A/S.
Hver fjær monteres etter tur i et testapparat som
muliggjør påføring av strekk-kraft i fjæren uten at
friksjonskrefter kan påvirke målingene. Strekkkraft påføres så fjæren i en kalibrert presse for
eks. av type MTS (anvendes i SVV
Sentrallaboratoriet for kontroll av bl.a.
geosynteter) med samme hastighet som ved
vanlige forsøk. Arbeidskurven for fjæren
registreres som kraft mot deformasjon (tøyning)
og resulterende kurve skal samsvare med
avlesningsdiagrammet for den aktuelle fjæren.
Ikke godkjent fjær må erstattes.

4. Fremgangsmåte
4.1 Klargjøring av trykkapparat
Velg en passende indikatorfjær for den jordart
som skal undersøkes og skru denne på
indikatoren. Fjæren skrus først til indikatoren og
sikres så til fjærstangen ved hjelp av en liten
skrue.

Kommentar: Optimal oppløsning og nøyaktighet
tilsier riktig valg av indikatorfjær. Ved å utføre
konusforsøk som beskrevet i metode 222 vil en
kunne få bestemt skjærfastheten på en
nærliggende prøve. Dette resultatet kan sees i
sammenheng med tolkingsmalenes øvre
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begrensning for de ulike indikatorfjærene, og gi
grunnlag for et riktig valg (se tabell 221-2).
På indikatorpapiret i øvre venstre hjørne påføres
oppdrags- og laboratorienummer, fjærens
størrelse, operatørens signatur og dato.
Indikatorpapiret monteres deretter forsiktig på
trommelen.
Påse at skriveren er riktig justert. Trykket på
skrivestiften skal reduseres til et minimum for å få
en svak, men likevel tydelig avtegning på
indikatorpapiret. Nødvendig justering utføres ved
hjelp av stillskruen på skrivemekanismen.
Med skrivestiften liggende an på indikatorpapiret,
trekkes en vertikal utgangslinje. Dette gjøres ved å
presse opp toppstykket med hånden. Deretter
trekkes en horisontal utgangslinje ved å rotere
holderen for indikatorpapiret.
4.2 Tillaging av prøve
Jordmateriale som før utskyving fra prøvesylinder
er i mindre avstand fra enden av denne enn 1,5
ganger prøvediameteren skal ikke inngå som
prøve til trykkforsøk.

Kommentar: Er prøvens totallengde tilstrekkelig,
bør bare materiale i avstand minst 3 ganger
prøvediameteren fra endene benyttes til
trykkforsøk.
Arbeidet skal legges opp slik at tiden det tar fra
prøven skyves ut til trykkforsøket igangsettes er
kortest mulig, og slik at prøven ikke får anledning
til å tørke.
Bløte prøver som kleber til gjenstander de kommer
i kontakt med skal behandles særskilt forsiktig
under tilskjæring.
Ved hjelp av tilskjæringsutstyret (prøvevugge,
trådsag og stållinjal) trimmes prøven til riktige
dimensjoner. Prøven skal ha form som en rett
sylinder med plane endeflater vinkelrett på
lengdeaksen. For en ferdig tilskåret prøve skal
forholdet høyde/diameter være mellom 1,8 og
2,5.
Prøven skal ikke inneholde korn (stein, grus, skjell
o.l.) større enn 1/5 av prøvens diameter (Ø 54 mm
prøve tilsier maksimum partikkelstørrelse ca.
11 mm).
Forskyv delprøvene av sylinderprøven aksialt i
forhold til hverandre på utskyverbrettet ved å dra i
folien under hver del. Endeflatene for den eller de
deler som skal brukes til trykkprøving, skal etter
oppdeling ikke være i kontakt med annet
prøvemateriale.
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Brett folien under prøven opp langs siden av
denne (se figur 221-2). Legg et nytt foliestykke,
som er litt kortere enn tilsiktet prøvehøyde, på
oversiden av prøven.

Indikatorpapiret tas av trommelen, og skjærfasthet
og tilhørende tøyning kan avleses ved hjelp av et
avlesningsdiagram utarbeidet for den enkelte fjær.

Rull prøven forsiktig over mot den ene siden og
plasser prøvevuggen under den, slik som vist i
figur 221-2. Rull prøven forsiktig inn i vuggen og
rett opp denne. Det foliestykket som opprinnelig
lå under prøven, skal nå ligge på oversiden av den
og skal fjernes.

Blir det etter at forsøket er utført, funnet korn e.l. i
bruddområdet som er større enn 1/5 av
diameteren, skal dette anmerkes, og en ekstra
trykkprøving skal utføres såfremt tilsvarende
prøvemateriale er tilgjengelig.

5. Resultater
5.1 Registreringer
Apparatet tegner et diagram som viser
sammenhengen mellom kraften (P) og
vertikaldeformasjon (H). Prøvens skjærfasthet og
tøyning leses av ved å legge det gjennomsiktige
avlesningsdiagrammet som gjelder for den
anvendte fjærtypen, over det tegnede diagrammet.

Figur 221-2 Overføring av bløt prøve fra utskyverbrett til vugge
Tilskjær endeflatene med trådsag og stållinjal.
Legg en sirkulær plastplate inntil prøvens nedre
endeflate.
Drei plate og prøvevugge samtidig slik at prøven
står på platen. Fjern vuggen og plasser en sirkulær
plastplate på prøvens øvre endeflate.
4.3 Trykkforsøk
Ved hjelp av den underliggende platen overføres
prøven til trykkapparatet og plasseres sentralt på
tallerkenen.
Klaring mellom prøve og toppstykket elimineres
ved å skru tallerkenplaten mot urviseren. Ved
justering må en sørge for at prøven ikke
forstyrres.

Registreringene av prøvens udrenerte skjærfasthet
cuuc fra forsøket legges direkte inn som tolkede
verdier i LABSYS.
5.2 Beregninger
Manuelle beregninger vil være aktuelt dersom
prøvedimensjonene avviker fra det normale, eller
dersom det benyttes annet trykkprøvingsutstyr
enn beskrevet.

Kommentar: Avlesningsdiagrammene for
bestemmelse av udrenert skjærfasthet og
tilhørende tøyning, som er utarbeidet for de
aktuelle fjærene som benyttes i Statens vegvesen,
er basert på følgende teoretiske grunnlag:
Vertikal tøyning: Relativ vertikal tøyning () på et
vilkårlig tidspunkt under prøvingen skal beregnes
på følgende måte:

Apparatet settes i gang ved å føre
koplingshåndtaket opp, og det skal påses at
arbeidskurven registreres på indikatorpapiret.
Forsøket kan stoppes når kraften begynner å avta
markert. Hvis kraften stadig øker eller holder seg
konstant, kan forsøket stoppes etter 15 % tøyning.
Apparatet slås av ved å føre koplingshåndtaket
ned.

Kommentar: Stopper en ikke apparatet manuelt, vil
strømbryteren tre i funksjon for en bevegelse av
trommelen > 112 mm.
Til bestemmelse av vanninnhold tas det ut en
prøve fra bruddområdet i den trykte prøven.
Vanninnholdet bestemmes som beskrevet under
metode 211.
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Udrenert skjærfasthet (cuuc) bestemt ved enaksialt
trykkforsøk skal angis som største verdi av
skjærspenningen (maks) målt i kPa. Dersom et
maksimum ikke finnes for () ved () mindre enn
15 %, velges (cuuc) som verdien av () ved  = 15 %.

ε=

hvor:

∆H
Hi

H= reduksjon i prøvens høyde, dvs.
absolutt deformasjon (i mm), ved
avlesning på deformasjonsmåleren
Hi =

prøvens opprinnelige høyde (i mm)

Etter formelen fås () uttrykt som et forholdstall,
men sammentrykningen skal uttrykkes i prosent for
rapportering ved å multiplisere med 100.
Tverrsnittsareal: Det gjennomsnittlige
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tverrsnittsareal (A) (i mm2) ved en gitt tøyning skal
beregnes på følgende måte:
A=

hvor:

Ai
(1 − ε)

Ai=

opprinnelig gjennomsnittlig
tverrsnittsareal av prøven (i mm2)

=

vertikal tøyning (som desimaltall)

6. Rapportering
Følgende data skal være tilgjengelig i LABSYS:
- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøven og prøvetakingssted
- benyttet fjærstivhet
- diagram som viser sammenhengen mellom
skjærspenning og tøyning, ev. mellom kraft og
absolutt deformasjon
- udrenert skjærfasthet
- relativ tøyning ved tolket skjærfasthet
- dato og signatur

Skjærspenning på plan med helning 45 °:
Forholdet mellom skjærspenning, aksialkraft og
tverrsnittsareal beregnes på følgende måte:
τ=

hvor:
1=
P=
A=

σ1
2

P/A er aksialspenning i prøven
kraften (i N) i midthøyden av prøven
(dvs. at tyngden av øvre prøvehalvdel
skal medregnes i P)
gjennomsnittlig tverrsnittsareal (A)
(i mm2) ved tøyning .

Udrenert skjærfasthet (cuuc) angis i kPa sammen
med tøyning () i % ved brudd. Verdiene angis som
heltall.

Etter formlene og enheter som vist fås () og ()
uttrykt i N/mm2, dvs. MPa.
5.3 Usikkerhet - feilkilder og korreksjonsfaktorer
Ved bruk av udrenert skjærfasthet fra enkelt
trykkforsøk (cuuc) for stabilitetsanalyser o.l. må det
tas hensyn til følgende:
- fordi forsøket utføres uten allsidig trykk på
prøven, må metoden i de fleste tilfeller anses
som lite nøyaktig for bestemmelse av
jordartens skjærfasthet in-situ.
- det kan være nødvendig å innføre en
korreksjonsfaktor for skjærfastheten, særlig for
leire med høy plastisitet, bløt leire med høyt
(cuuc/p'0)-forhold og leire med høyt organisk
innhold. Her betegner ('0) effektivt
overlagringstrykk in-situ. (Bruk av
korreksjonsfaktor i de nevnte tilfeller vil
redusere den målte skjærfastheten.)
- skjærfastheten er oftest anisotrop, dvs.
avhengig av i hvilken retning skjærspenningen
påføres. Andre faktorer som påvirker målt
skjærfasthet, er prøveforstyrrelsen og
belastningshastigheten.
- ved oppsprukne jordarter må skjærfasthet,
som er bestemt på små laboratorieprøver,
anvendes med stor varsomhet. Leire med et
utviklet sprekkesystem kan ha betydelig lavere
skjærfasthet in-situ enn denne metoden gir.
5.4 Prøveforstyrrelse
For en tilnærmet normalkonsolidert leire gir
tøyningen ved brudd i et enkelt trykkforsøk en
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indikasjon på hvor forstyrret materialet er. Er
tøyningen ved brudd for et slikt materiale større
enn 5 %, tyder det på at prøven er mer enn vanlig
forstyrret.

For prøver med dimensjoner som avviker fra
kravene i beskrivelsen, må beregning av udrenert
skjærfasthet og relativ deformasjon og
rapportering foretas særskilt.
Ekstern rapportering kan gjøres i summarisk form,
f.eks. vha. borhullsprofil med diagram for
udrenert skjærfasthet og tilhørende tøyning mot
dybde under terreng eller annet referansenivå.
Se forøvrig R210 vedlegg 3 Rutineundersøkelser
54 mm.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS 8016 (1988): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Bestemmelse av udrenert
skjærfasthet ved enaksial trykkprøving. Standard
Norge, Lysaker
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge, Lysaker
NS 8000 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Konsistensgrenser. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge, Lysaker
NGF melding nr. 2 Utgitt 1982, revidert 2011
Veiledning for Symboler og definisjoner i
geoteknikk. Identifisering og klassifisering av jord.
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R210 Laboratorieundersøkelser
2 Geoteknikk
22 Jordartenes mekaniske egenskaper

222 Konusforsøk
April 2015 (erstatter metode 14.471, januar 2005)

1. Hensikt
Dette dokumentet beskriver bestemmelse av
udrenert skjærfasthet av både uforstyrrede og
omrørte prøver av homogene, finkornige jordarter
med plastiske egenskaper ved bruk av fallende
metallkonus.
Resultatene brukes også til å bestemme
sensitiviteten, dvs. forholdet mellom skjærfasthet i
uforstyrret og i omrørt tilstand.
1.1 Prinsipp
Beskrivelsen fastlegger regler for konusprøving,
som er en enkel metode for orienterende
(tilnærmet) bestemmelse av udrenert skjærfasthet.
Konusforsøket er en empirisk metode til
bestemmelse av leire og leirige jordarters udrenerte
skjærfasthet. Skjærfastheten i de aktuelle
materialene er basert på målinger med andre typer
laboratorie- og feltforsøk og korrelert til
nedtrenging av en metallkonus med kjent masse og
spissvinkel. Erfaringsverdiene er gjengitt i tabell
222-2 i tillegg 2.

Kommentar: Det finnes flere typer apparater.
Forskjellen ligger vesentlig i feste- og
utløsningsmekanismen. Ved enkelte apparater
henges konusen opp vha. en magnet som kan
forskyves og dermed utløse konusen. Andre typer
har andre mekaniske feste- og
utløsningsanordninger. Et apparat hvor konusen
henges opp vha. en permanent magnet er vist i
figur 222-1. Apparatet består av et stativ hvor
konusholderen kan beveges vertikalt ved et
forstillingsratt. Konusene henges opp vha. en
permanent magnet. Magnetfeltet brytes når
magneten forskyves. Ved å trykke ned
utløserknappen skjer denne forflytning momentant.
Magneten bringes tilbake på plass igjen ved at man
trykker inn plastknotten over forstillingsrattet.

2. Definisjoner
Konusforsøk: kan bestemme skjærfastheten både i
uforstyrret (uomrørt) (cufc) og i omrørt tilstand
(curfc). Forholdet mellom uforstyrret (cufc) og omrørt
(curfc) verdi gir uttrykk for leirens sensitivitet (St).

3. Utstyr
- komplett konusapparat med standardkonuser
- normal prøvebeholder, halvkuleformet med
indre diameter Ø 65 mm
- liten prøvebeholder, halvkuleformet med indre
diameter Ø 55 mm
- skåler, ca. Ø 120 mm
- spatel eller kniv med bladlengde ca. 75 mm,
bredde ca. 20 mm
- prøvevugge
- trådsag

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 222-1 Konusapparat
Med apparatet følger 4 standardiserte konuser, som
hver kan brukes innenfor følgende gyldige
måleområde:
Tabell 222-1 Standardiserte konuser
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Masse

Toppvinkel

Synk i mm

400 g

30°

2,5 - 8,5

100 g

30°

1,3 - 12,9

60 g

60°

5,0 - 14,9

10 g

60°

5,2 - 20,0
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4. Fremgangsmåte

5 cm til en skål og omrøres godt med en spatel til
en homogen masse uten å vispe.

En Ø 54 mm prøvesylinder blir vanligvis inndelt i
prøvestykker på ca. 10 cm. Et av stykkene fra
midtre parti av prøven legges forsiktig i en
prøvevugge for tilskjæring av plane endeflater.

Gruskorn, skjell og sjikt av sand og grovere jord
skal, så langt det er mulig, fjernes fra den omrørte
massen. For slike materialtyper kan prøven også
knas for hånd før overføring til skålen.

4.1 Uforstyrret prøve

Er prøvemengden tilstrekkelig for å fylle en normal
prøvebeholder (Ø 65 mm), skal den benyttes. Er
prøvemengden mindre enn dette, skal liten
prøvebeholder (Ø 55 mm) benyttes. Mindre
prøvebeholder enn denne skal ikke benyttes, og
beholderen skal fylles helt.

I den ende av prøven hvor det skal tas
konusinntrykk kuttes det vekk ca. 1 cm, og prøven
plasseres på konusapparatets fot.
En konus med kjent masse og toppvinkel
plasseres loddrett i konusholderen.
Konusoverflaten rengjøres før hver prøving.

Kommentar: Valg av rett konus vil kunne gjøres
utifra erfaring, eller ved å sammenholde
resultatene fra enkle trykkforsøk på nærliggende
prøver med tabell 222-2 i 8 tillegg.
Ved hjelp av forstillingsrattet innstilles konusen
slik at spissen så vidt berører overflaten på den
tilskjærte prøven. Målestreken på konusens stilk
skal være nøyaktig på linje med nullstreken på
apparatets skala. Ved å trykke ned utløserknappen
utløses konusen og trenger av egen tyngde ned i
leiren. Nedsynkningen leses av på skalaen og
noteres. (Avlesningen skjer langs den skarpe
kanten på konus-stilkens hode.).
Det tas 3 gyldige konusinntrykk sentralt i
endeflaten, hvoretter prøven tilbakeføres til
vuggen og det kuttes av et stykke på ca. 5 cm fra
den ende hvor det er tatt konusinntrykk. På den
nytilskjærte enden av prøvestykket tas 3 nye
konusinntrykk. Kontroller at alle konusinntrykkene
ligger innenfor gyldighetsområdet for den aktuelle
konusen. På det avskuttede prøvestykket skal det
utføres omrørte konusforsøk, se pkt 4.2.
Konusspissen rengjøres før hvert nytt inntrykk.

Kommentar: Eksempel på bruk av tabell 222-2.
Avlest konusinntrykk (i) mm ved bruk av 60 g
konus på en uforstyrret prøve:

Ved innfyllingen av materialet må en sørge for at
det ikke danner seg luftblærer i massen, og at
materialet ikke får anledning til å tørke. I det
omrørte materialet utføres 2 gyldige
konusinntrykk. Materialet omrøres på nytt, og
ytterligere 2 gyldige konusinntrykk utføres.
Avvik > 0,5 mm konusinntrykk mellom
enkeltmålinger med samme konus gjør det
påkrevd å repetere prosedyren, slik at 4 nye
gyldige målinger må utføres.
Middelverdien av konusinntrykkene for uforstyrret
og omrørt tilstand gir grunnlag for bestemmelse
av skjærfastheten fra kalibreringstabell (se tabell
222-2 i tillegg 2).

5. Resultater
For en uforstyrret prøve angis skjærfastheten i
kilopascal (kPa) ut ifra beregnet middelverdi av 6
gyldige prøvinger.
For en omrørt prøve angis skjærfastheten i
kilopascal (kPa) ut fra beregnet middelverdi av de
2 gyldige målingene på den delprøven som ga
lavest resultat.

9,1 mm
+ 9,2 mm
+ 9,2 mm
+ 9,2 mm
+ 9,1 mm
+ 9,1 mm
= 54,9 mm dvs. (i) middel = 9,15 mm

Beregning blir ivaretatt i LABSYS.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

cu = 2,89 kPa  2,9 kPa
4.2 Omrørt prøve
Etter å ha avlest konusinntrykkene for uforstyrret
prøve, overføres det tilskjærte prøvestykke på ca.
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Prøvebeholderen fylles opp med det omrørte
materialet, og overflaten renskjæres med en
trådsag. For noen materialtyper (siltige og
flytende) kan det være behov for å skjære av
overflødig materiale i flere omganger og små
sektorer utover mot kanten av beholderen.

- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøven og prøvetakingssted
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- benyttet konustype og alle gyldige
konusinntrykk
- skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand,
sensitivitet
- dato og signatur

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210

Resultatene kan vises i summarisk form, f.eks. ved
hjelp av borhullsprofil med diagram for udrenert
skjærfasthet mot dybde under terreng eller annet
referansenivå.
Se for øvrig R210 vedlegg 3 Geotekniske
rutineundersøkelser 54 mm.

NS 8015 (1988): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Bestemmelse av udrenert
skjærfasthet ved konusprøving. Standard Norge,
Oslo
NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge, Oslo
NS 8000 (1982): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Konsistensgrenser. Begreper,
terminologi og symboler. Standard Norge, Oslo
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8. Tillegg
8.1 Kontroll av konusspisser til konusforsøk
Avhengig av jordprøvens fasthet benyttes 4 ulike konuser, 10 g/60°, 60 g/60°, 100 g/60° og 400 g/30°.
Ved leveranse fra fabrikk skal spisstoleransen for konusene være < 0,1 mm (avvik fra teoretisk til virkelig
spissmål). Slitasje ved vanlig bruk skal være < 0,35 mm. Se detaljer figur 222-2.

Figur 222-2 Krav til utforming av konus og slitasjegrenser (NS 8015)
For å kunne kontrollere og dokumentere at toleranser for konusspissen er ivaretatt på en enkel og rask måte,
kan det benyttes en kontrollmal for dette formålet.

Figur 222-3 Prinsippskisse av tolk for kontroll av konusslitasje
Kontrollen går ut på at konusen plasseres i tolken vist i figur 222-4. Hvis konusens spiss ikke kan kjennes
med fingeren gjennom et 1,5 mm (± 0,02 mm) hull boret i en metallplate med 1,75 mm (± 0,1 mm) tykkelse
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for 30 grader konusspiss og 1,0 mm (±0,1 mm) tykkelse for 60 grader konusspiss, skal konusen kasseres og
erstattes med en ny.

Figur 222-4 Bilder av ferdig tolk for konusspisser (og spiss til CPTU-målinger i felt)
Øvrige krav til konusspisser ved leveranse fra fabrikk er følgende:
- Flaten av konusspissene av rustfristål skal være glatte med ruhet mindre enn 0,8 μm.
- Toleranse på masse av konus medregnet stilk er ±1%
- Toleranse på konusvinkelen er ±0,25°

R210 Laboratorieundersøkelser
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8.2 Kalibreringstabeller
Tabell 222-2 Kalibreringstabell for bestemmelse av skjærfasthet
400 g / 30°

100 g konus / 30°

i

cu

i

cu

i

cu

i

cu

i

cu

(mm)

(kPa)

(mm)

(kPa)

(mm)

(kPa)

(mm)

(kPa)

(mm)

(kPa)

2,5

370

6,0

89

-

5,0

38,7

9,0

15,2

2,6

345

6,1

88

-

5,1

37,8

9,1

14,7

2,7

325

6,2

84

-

5,2

36,8

9,2

14,2

2,8

305

6,3

83

1,3

123

5,3

35,8

9,3

14,2

2,9

290

6,4

82

1,4

119

5,4

35,3

9,4

13,7

3,0

275

6,5

80

1,5

116

5,5

34,3

9,5

13,2

3,1

260

6,6

79

1,6

113

5,6

33,8

9,6

13,2

3,2

245

6,7

75

1,7

111

5,7

31,9

9,7

12,8

3,3

235

6,8

74

1,8

108

5,8

31,9

9,8

12,3

3,4

225

6,9

73

1,9

105

5,9

31,4

9,9

12,3

3,5

215

7,0

71

2,0

102

6,0

30,4

10,0

11,8

3,6

205

7,1

69

2,1

100

6,1

29,9

10,1

11,8

3,7

195

7,2

66

2,2

97,1

6,2

28,9

10,2

11,3

3,8

190

7,3

65

2,3

94,2

6,3

28,4

10,3

11,3

3,9

180

7,4

64

2,4

91,2

6,4

28,1

10,4

11,0

4,0

175

7,5

64

2,5

87,8

6,5

27,0

10,5

11,0

4,1

170

7,6

63

2,6

85,3

6,6

26,5

10,6

10,6

4,2

160

7,7

60

2,7

82,4

6,7

26,0

10,7

10,4

4,3

155

7,8

59

2,8

82,4

6,8

25,0

10,8

10,2

4,4

150

7,9

59

2,9

77,0

6,9

24,5

10,9

10,0

4,5

145

8,0

58

3,0

74,0

7,0

24,0

11,0

9,81

4,6

140

8,1

57

3,1

71,6

7,1

23,5

11,1

9,61

4,7

135

8,2

55

3,2

69,2

7,2

22,6

11,2

9,41

4,8

130

8,3

54

3,3

66,7

7,3

22,1

11,3

9,31

4,9

127

8,4

54

3,4

64,7

7,4

21,6

11,4

9,12

5,0

123

8,5

53

3,5

62,3

7,5

21,1

11,5

8,92

5,1

119

3,6

60,3

7,6

20,6

11,6

8,73

5,2

114

3,7

58,4

7,7

20,1

11,7

8,63

5,3

113

3,8

56,4

7,8

19,6

11,8

8,44

5,4

108

3,9

54,4

7,9

19,1

11,9

8,34

5,5

103

4,0

52,5

8,0

18,6

12,0

8,14

5,6

99

4,1

51,0

8,1

18,1

12,1

8,04

5,7

98

4,2

49,0

8,2

17,7

12,2

7,85

5,8

96

4,3

47,6

8,3

17,7

12,3

7,75

5,9

93

4,4

46,1

8,4

17,2

12,4

7,65

4,5

44,1

8,5

16,7

12,5

7,46

4,6

43,2

8,6

16,2

12,6

7,36

4,7

41,7

8,7

16,2

12,7

7,26

4,8

40,7

8,8

15,7

12,8

7,16

4,9

39,7

8,9

15,2

12,9

7,06
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Tabell 222-2 fortsettelse av Kalibreringstabell for bestemmelse av skjærfasthet
60 g konus / 60°

10 g konus / 60°

i

cu

i

cu

i

cu

i

cu

(mm)

(kPa)

(mm)

(kPa)

(mm)

(kPa)

(mm)

(kPa)

5,0

9,02

9,0

2,94

13,0

1,47

-

-

5,1

8,73

9,1

2,94

13,1

1,37

-

-

5,2

8,44

9,2

2,84

13,2

1,37

5,2

1,47

5,3

8,14

9,3

2,84

13,3

1,37

5,3

1,37

5,4

7,95

9,4

2,75

13,4

1,37

5,4

1,37

5,5

7,65

9,5

2,75

13,5

1,37

5,5

1,28

5,6

7,45

9,6

2,65

13,6

1,28

5,6

1,28

5,7

7,26

9,7

2,65

13,7

1,28

5,7

1,18

5,8

6,97

9,8

2,55

13,8

1,28

5,8

1,18

5,9

6,77

9,9

2,55

13,9

1,28

5,9

1,08

6,0

6,57

10,0

2,45

14,0

1,18

6,0

1,08

6,1

6,38

10,1

2,45

14,1

1,18

6,1

1,08

6,2

6,18

10,2

2,35

14,2

1,18

6,2

0,98

6,3

5,98

10,3

2,35

14,3

1,18

6,3

0,98

6,4

5,79

10,4

2,26

14,4

1,18

6,4

0,98

6,5

5,59

10,5

2,26

14,5

1,08

6,5

0,98

6,6

5,40

10,6

2,16

14,6

1,08

6,6

0,88

6,7

5,20

10,7

2,16

14,7

1,08

6,7

0,88

6,8

5,10

10,8

2,06

14,8

1,08

6,8

0,88

6,9

4,90

10,9

2,06

14,9

1,08

6,9

0,88

7,0

4,80

11,0

2,06

7,0

0,78

7,1

4,61

11,1

1,96

7,1

0,78

7,2

4,51

11,2

1,96

7,2

0,78

7,3

4,41

11,3

1,96

7,3

0,78

7,4

4,32

11,4

1,86

7,4

0,67

7,5

4,22

11,5

1,86

7,5

0,67

7,6

4,12

11,6

1,86

7,6

0,67

7,7

4,02

11,7

1,77

7,7

0,67

7,8

3,92

11,8

1,77

7,8

0,67

7,9

3,83

11,9

1,77

7,9

0,67

8,0

3,73

12,0

1,67

8,0 - 8,6

0,59

8,1

3,73

12,1

1,67

8,7 - 9,5

0,49

8,2

3,63

12,2

1,67

9,6 - 10,9

0,39

8,3

3,53

12,3

1,57

11,0 -12,9

0,29

8,4

3,43

12,4

1,57

13,0 -15,9

0,20

8,5

3,33

12,5

1,57

16,0 -20,0

0,10

8,6

3,33

12,6

1,57

8,7

3,24

12,7

1,47

8,8

3,14

12,8

1,47

8,9

3,04

12,9

1,47
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2 Geoteknikk
22 Jordartens mekaniske egenskaper

223 Konsolidert Udrenert treaksialforsøk, CU
Juni 2015 (erstatter metode 14.481, november 2011)

1. Hensikt
Dette dokumentet beskriver utførelse av udrenerte
treaksialforsøk på konsoliderte, sylindriske
uforstyrrede og vannmettede jordprøver (CU).
Forsøket brukes i Statens vegvesen (SVV) primært til
å bestemme skjærfasthetsparametere for
kohesjonsjordarter.
Prøvingsmetoder for friksjonsmaterialer og
umettede jordprøver samt drenerte forsøk er ikke
med i dette dokumentet. Det henvises i denne
sammenheng til litteratur angitt under pkt. 8
Referanser.

Testmetoden genererer data som er relevant å
presentere i tabeller og kurver plottet som
spenning mot deformasjon og effektive
spenningsstier.

-

(parallelt med tilsvarende celletrykksøkning) for
å sikre tilstrekkelig poretrykksrespons under
skjærfasen.
kohesjonsjord: Jord med klebrige egenskaper
eksempel leire og leirholdig jord.
uforstyrret prøve: Prøve i prøveklasse 1 iht. NSEN 1997-2:2007+NA:2008.

-

2.1 Symboler

-

Prøven bygges inn i en gummimembran og
plasseres i en trykkcelle. Den påføres så en isotrop
eller anisotrop spenning tilsvarende spenningen i
bakken under drenerte forhold. Prøven belastes
dernest (aktivt) eller avlastes (passivt) under
udrenerte forhold til brudd med valgt konstant
deformasjonshastighet.
Utstyret er laget slik at omkringliggende
væsketrykk (celletrykk), poretrykk i prøven, vertikal
tilleggsbelastning og vertikal deformasjon av
prøven kan kontrolleres og registreres.

2. Definisjoner
For dette dokumentet gjelder følgende:
-

CIUA/P-forsøk: Konsolidert isotropt udrenert

-

aktivt (trykk) eller passivt (strekk)
CAUP/A-forsøk: Konsolidert anisotropt udrenert
passivt (strekk) eller aktivt (trykk)
celletrykk: Trykk i målesystem tilkoplet cellen

effektiv skjærsfasthetsparameter:

Friksjonsvinkel (°) og attraksjon, a (kPa) eller
kohesjon, c = a ∙ tan ϕ.

-

I SVV benyttes som regel ca. 10 cm høye delprøver
fra Ø=54 mm sylinderprøver, men forsøk kan også
utføres på ca. 15 cm høye prøvestykker av Ø = 75
mm sylinderprøver eller nedtrimmede blokkprøver.

R210 Laboratorieundersøkelser

poretrykk: Trykk i målesystem tilkoplet prøven
baktrykk: Tilført trykk til poretrykksystemet

-

1.1 Prinsipp

-

-

-

1 og vol: Vertikal og volumetrisk tøyning ved
brudd.
cell: Totalt celletrykk
1 og 1’: Største hovedspenning og største
effektive hovedspenning (se kommentar)
3 og 3’: Minste hovedspenning og minste
effektive hovedspenning (se kommentar)
1’ - ’: Deviatorspenning
u og u: Totalt poretrykk og endring i poretrykk.
1c’: Største effektive hovedspenning ved
avsluttet konsolidering
3c’: Minste effektive hovedspenning ved
avsluttet konsolidering
u0: Poretrykk i prøvens nivå i bakken
K0’: Hviletrykkskoeffisient (K ′0 = σ3 ′⁄σ1 ′ )
Sr: Metningsgrad
w: Vanninnhold
: Tyngdetetthet
Densitet
s: Korndensitet
ePoretall

Kommentar: For aktive forsøk vil 3 være lik
horisontalspenningen (også benevnt radialspenning
r) og 1 være lik vertikalspenningen (også benevnt
aksialspenning a). For passive forsøk vil største
hovedspenning veksle fra 1 til 3 ved overgang fra
positiv til negativ deviatorspenning.
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3. Utstyr

4. Fremgangsmåte

Figur 223-1 Prinsippskisse av treaksialcelle

4.1 Klargjøring - Innbygging
Det skal utøves stor forsiktighet for ikke å forstyrre
prøven under arbeide med innbygging. Det skal
også påses at prøvens vanninnhold ikke endres
under klargjøringsprosessen (prøven lagres i
vannfylt eksikkator).
Forsøkene utføres normalt på ca. 100 mm høye
prøvestykker fra Ø 54 mm prøver. Prøvehøyden
skal være mellom 1,85 og 2,25 ganger prøvens
diameter. Endeflatene skal være plane og så
rettvinklet som mulig i forhold til lengdeaksen.
Prøvehøyde og prøvediameter skal måles og
vurderes på en slik måte at gjennomsnittverdier
oppnås med en nøyaktighet på ± 0,1 mm.
Prøvens masse skal veies med en nøyaktighet på ±
0,1 %

- belastningsåk (presse)
-

-

treaksialcelle
gummimembran
trykk/volum-kontrollenhet for påføring av
celletrykk, poretrykk og volumendringskontroll
måle/registreringsutstyr for vertikal
deformasjon, celletrykk, poretrykk og
vertikallast
måle/registreringsutstyr for volumendring av
cellevæske og prøve
innbyggingsapparat for plassering av gummihud
og toppstykke på prøve
apparat for nedtrimming av prøver med store
dimensjoner
prøvevugge
endefiltre
papirfilter
luftfritt vann
ultralydbad
vannfylt eksikkator
vekt, nøyaktighet 0,1 g
trådsag, skyvelære spatel, kniv og stållinjal

For krav til utstyr se tillegg 8.3.
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Prøven bygges inn med filter (papir og stein) i
begge ender, omsluttes på sidene av en
gummimembran og med et toppstykke og stempel
på toppen.
Steinfiltrene må være mettet ved bruk av
ultralydbad før bruk og lagres i luftfritt vann til de
skal anvendes. Alternativt benyttes koking i
destillert vann på forhånd i 10 minutter. Hvis
saltinnholdet i porevannet er kjent, bør filtrene
mettes (eller gjennomspyles) ved bruk av vann med
dette saltinnholdet. Hvis saltinnholdet er ukjent,
skal luftfritt vann benyttes.
Alle slanger, ventiler og luftfanger med mer som
inngår i poretrykksystemet, skal være gjennomspylt
på forhånd for å fjerne all luft. Vann som benyttes
skal være luftfritt.
Membranen skal lagres i vann minst 24 timer før
bruk og kontrolleres for eventuelle lekkasjer før
hvert forsøk, for eks. ved å påføre et lite lufttrykk
på innersiden og observere eventuelle luftbobler
når membranen er neddykket i vann. Membranen
skal være tørr på innersiden før den påføres prøven
ved hjelp av innbyggingsapparatet.
Når prøven er på plass på pidestallen, påmontert
membran, o-ringer, toppstykke og
poretrykksslanger, pleksiglassklokken montert og
forseglet og tilkoplet vannkilde og belastningsåk,
fylles cellen med vann. Etter å ha påført et lite
celletrykk (.5-10 kPa) slik at vann ikke trenger inn
mellom prøven og membranen, gjennomspyles
poretrykksystemet (topp- og bunnfiltre, slanger
etc.).
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4.2 Konsolidering
Hensikten med konsolidering er å opprette en stabil
spenningstilstand i prøven som tilsvarer forholdene
in-situ (dvs. i det dybdenivået prøven er hentet fra).
I en homogen avsetning utføres vanligvis 3 aktive
og/eller 3 passive treaksialforsøk. Prøvene
konsolideres til in-situ effektivspenning for 3
representative nivåer i aktiv og/eller passiv sone.
Hensikten med å sammenstille flere forsøk er å gi
et best mulig grunnlag for tolkningen.
Konsolideringsspenningene angis av saksbehandler
ved bestilling av forsøkene, eller de fastsettes i
samråd med de ansvarlige på laboratoriet.
Poretrykksmåling in-situ eller grunnvannstandsmåling skal utføres. Dette sikrer at forsøkene blir
utført med relevante spenningsnivåer og gir også et
bedre utgangspunkt for beregning av riktige
effektivspenninger i saksbehandlingen.

konsolidering, dvs. K0'=3c’/1c’ 1, kan utføres på
to måter.
En måte er å påføre både effektivt celletrykk 3c’ og
effektiv aksialspenning 1c’ parallelt
(deviatorspenning = 1 - 3), men med forsinket
påføring av aksialspenningen i forhold til celletrykk
uten baktrykk i systemet (dvs. u0 = 0).
Spenningsendringen bør skje relativt langsomt for
3’ (ca. 0,2 – 2 kPa pr. minutt) og for 1’ (ca. 0,1 –
0,5 kPa pr. minutt).
Alternativt kan konsolideringen utføres i to trinn
ved først å påføre et celletrykk tilsvarende et
effektivt celletrykk 3c’ uten baktrykk i
poretrykksystemet (dvs. u0 = 0).
Spenningsendringen bør skje relativt langsomt (ca.
0,2 -2 kPa pr. minutt). Når 3c’ er nådd økes
effektiv aksialpenning 1’ til ønsket nivå (1c) med
langsom endringshastighet (ca. 0,1 – 0,5 kPa pr.
minutt).

Kommentar: I den grad det er mulig, bør bestiller
kontrollere at angitt K0’ for konsolideringen ikke
overstige prøvens opprinnelige skjærspenninger (
= ½(1c – 3c)). I så fall vil dette kunne medføre at
prøven befinner seg i bruddtilstand allerede ved
starten av skjærforsøket, og prøven kan i verste fall
kollapse under konsolideringen. For hjelp til slike
vurderinger kan erfaringsverdier relatert til
overkonsolideringsgrad (OCR) og plastisitetsindeks
IP benyttes se: tillegg 8.2, figur 223-9 og – 10.

For beregning av effektiv vertikalspenning se
eksempel i figur 223-2.

Ved grunne prøver (2 – 3 m under terreng) og lave
konsolideringsspenninger anbefales isotrop
konsolidering da dette vil gi en mer skånsom
konsolidering av prøven.
4.2.3 Avslutning av konsolideringen
Figur 223-2 Eksempel på beregning av effektiv
vertikalspenning (overlagringstrykk) der
poretrykksforholdet er hydrostatisk.
Konsolideringen kan skje isotropt (1c’ = 3c’) eller
anisotropt (1c’ 3c’).
4.2.1 Isotrop konsolidering
Ved isotrop konsolidering (K0’ = 1,0) justeres
celletrykket slik at effektivspenningen blir lik
overlagrinstrykket (0’=1c’=3c’) uten baktrykk i
poretrykksystemet (dvs. u0 = 0).
Spenningsendringen bør skje relativt langsomt (ca.
0,2 - 2 kPa pr. minutt).

Konsolideringsprosessen fortsettes inntil
volumendringen V (utpresset porevolum fra
prøven) ikke lenger er av betydning dvs. kurven (V
mot tid) flater ut. Leirprøver vil normalt
konsolideres ferdig i løpet av natten, dvs. 16-20
timer.

Kommentar: Enkelte prøver, spesielt de som er
forstyrret, kan vise tendens til langvarig
konsolidering. Konsolideringsfasen bør likevel
ansees avsluttet etter 24 timer.
For kontroll ved avsluttet konsolidering kan plott
som vist i figur 223-3 være til hjelp.

4.2.2 Anisotrop konsolidering
Anisotrop konsolidering bør anvendes der hvor det
kan antas at det er anisotropi i bakken. Anisotrop
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kPa. Hvis det oppstår ubalanse i disse trykkene kan
prøven ta skade og i verste fall ødelegges.

Konsolideringstid, √tid ( min.)
0

10

20

30

40

50

Utpresset vann, V (cm3)

0
1
2
3
4
5

√t90

1

√t100=25

6
7
8

1,0

0,15

√t100 = 25 → t100 = 625 min =10,42 timer

Så snart stabilt spesifisert baktrykk og celletrykk er
oppnådd, utføres etter en hviletid på 10 – 30 min.
en kort test, kalt B-test. Dette gjøres ved å påføre
en økning  i celletrykk samtidig som drenasje fra
prøven hindres ved at kranen til poretrykk/volumkontrollenhet stenges (dvs. V = 0). Verdien
av trykkøkningen  skal være 10 kPa for
normalkonsolidert prøver (opp til 100 kPa for
overkonsoliderte prøver). Se figur 223-4. B-testen
avsluttes normalt innen 2 min. og ikke senere enn
10 min.

Figur 223-3 Eksempel på utpresset porevann mot
kvadratrot av tid under konsolideringsfasen

Vertikaldeformasjonen under konsolidering (Hc)
skal måles. Dette gjøres ved at stempelet holdes i
kontakt med toppstykket gjennom hele
konsolideringsprosessen.
For å sikre at all luft i filtre, slanger, ventiler med
mere blir fjernet, anbefales det å gjennomspyle
systemet med vann på nyt.

Kommentar: Mengden av utpresset porevolum kan
brukes som et mål på graden av prøveforstyrrelse,
se pkt. 6.1.
Konsolideringen skal være avsluttet før belastning
til brudd startes.
4.3 Metning av bak-/pore-trykksystem – B-test
Leirprøver som er tatt opp fra nivåer under
grunnvannstanden vil vanligvis være mettet (Sr = 1).
Sr =

w∙ρ
ρ
1 + w − ⁄ρs



Poretrykk
u

B-verdi = u/

Tid
Figur 223-4 B-test
En B-verdi på minst 0,95 målt på denne måten
kreves hvis det ikke kan dokumenteres at lavere
verdier gir tilfredsstillende poretrykksmålinger. Hvis
målt B-verdi er nær opp mot 0,95, økes baktrykk
og celletrykk med 50 % (av 200-500 kPa), men hvis
målt B-verdi er vesentlig lavere enn 0,95, økes
baktrykk og celletrykk med 100 %. Hvis det er liten
eller ingen endring i B-verdi, er dette
dokumentasjon på at skjærforsøket kan startes
uten at kravet til B-verdi på 0,95 er oppnådd.
Etter oppnådd akseptabel B-verdi reduseres
celletrykket med  tilbake til celletrykk- og
baktrykkverdien før akseptert B-test startet.
Deretter ventes ca. 1 time for utjevning av trykk i
prøven før skjærforsøket startes.

Kommentar: Antall B-tester bør begrenses til ett
forsøk for å redusere mulig prøveforstyrrelse
(prøvedeformasjon). Hvis flere B-tester utføres som
beskrevet ovenfor må dette rapporteres.
4.4 Skjærforsøk

For å oppnå pålitelig måling av poretrykk ved
udrenert brudd bør det legges på et baktrykk på
200 – 500 kPa samtidig som celletrykket økes
tilsvarende parallelt med uendret effektivspenning
på slutten av konsolideringen. Spenningsendringen
påføres med ca. 2 - 10 kPa pr. minutt. Variasjoner
på mer enn ± 10 % i forskjellen mellom celletrykk
og baktrykk skal unngås. For effektivspenninger
under 20 kPa så skal variasjonen holdes under ± 2
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Trykk

Kommentar: I figur 223-3 trekkes en rett linje langs
den første rette delen av kurven som vist. Deretter
trekkes en ny linje med 15 % slakere helning. Der
denne linjen krysser kurven i punktet √(∆t90 ),
trekkes en vertikal linje. Der denne vertikale linjen
krysser den første linjen som følger den rette delen
av kurven, trekkes en horisontal linje. Der denne
horisontale linjen krysser kurven finnes punktet
√(∆t100 ) = 25 (t100 = 625 min.).

Celletrykk

Skjærforsøk med belastning av prøven til brudd kan
skje enten drenert eller udrenert. Valg av
drenasjebetingelser gjøres ut fra aktuell
problemstilling med vurdering av belastningsform,
jordart og drenasjeforhold in-situ. For SVV utføres
vanligvis skjærforsøk på mettede leirprøver med
belastning av prøven til brudd i udrenert tilstand.
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Skjærforsøk kan gjennomføres med forskjellig
belastningstilstand avhengig av de
belastningsforhold en ønsker å simulere, se figur
223-5.

Figur 223-5 prinsipp for valg av hovedtype
treaksialforsøk
Hovedtyper av forsøk simulerer belastningsformene
i aktiv og passiv sone, se tabell 223-1.
Tabell 223-1 Typer skjærbelastning
Belastningsform

aksial

radial

Type*

Aktiv

øker

konstant

1

Aktiv

konstant

avtar

4

Passiv

avtar

konstant

3

Passiv

konstant

øker

2

Hvis det ikke er spesifisert ved hvilken tøyning
forsøket skal stoppes, kan forsøket avsluttes når
aksiell tøyningen ved største deviatorspenning
overstiger 5 % eller ved en aksiell tøyning på 15 %
avhengig av hvilken av disse inntreffer først. For
norske leirer vil dette vanligvis tilsvare en aksiell
tøyning ca. 10 %. Hvis høyere tøyning er bestilt av
saksbehandler, må det tas hensyn til dette ved
arealkorreksjon av prøven.

Kommentar: Falske deformasjonsavlesninger kan
oppstå ved starten av belastning for forsøk med
isotrop konsolidering hvor deviatorspenningen
starter fra nesten null. Falske deformasjonsavlesninger kan også oppstå for forsøk med
anisotrop konsolidering når deviatorspenningen går
fra trykk til strekk. Falske deformasjoner kan i disse
tilfellene vurderes ved å plotte belastning mot
deformasjon med en forstørret skala og betrakte
mer eller mindre horisontale deler av kurven som
falske verdier. Falske deformasjoner kan reduseres
ved å feste stemplet til toppstykket ved bruk av
sugekopp slik utstyr som anvendes i SVV har.
4.5 Demontering

* I henhold til figur 223-5

4.4.1 Belastning til brudd
For de ulike bruddtypene beskrevet i dette
dokumentet varieres vertikaltrykk (aksialtrykk aksial)
eller celletrykk (radialtrykk radial) som vist i tabell
223-1.
Ved udrenerte bruddforsøk må temperaturen ikke
variere med mer enn ± 2 °C.
Før belastning til brudd skal alle drensslanger,
ventiler og koplinger undersøkes for å sikre at det
ikke er lekkasjer og synlige vanndråper utenfor
treaksialsellen. Enhver lekkasje skal repareres før
belastning til brudd starter.
Det skal foretas nullavlesning av alle målere og
stillingen til alle ventiler kontrolleres, også
trykksystemet for treaksialcellen.

Kommentar: Dersom vertikalbelastningen måles
utenfor treaksialcellen, skal lasten korrigeres for
friksjon mellom stemplet og føringen hvis denne er
av betydning. I SVV benyttes kraftgiver som måler
vertikalbelastningen inne i cellen.
Ved belastning til brudd skal alle målere leses av
regelmessig slik at spennings-deformasjonskurver
og spenningsstier kan plottes ut fra avlesningene.
For utstyr som anvendes i SVV foretas avlesninger
automatisk iht. valgte forsøksbetingelser.
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Tøyningshastighet ved aktive skjærforsøk bør være
2 %/time og 1,5 %/time ved passive skjærforsøk.

Drensventilen skal stenges (hvis det ikke allerede er
gjort), stempelet avlastes og celletrykket reduseres
til null.
Prøven flyttes så raskt som mulig fra treaksialcellen
og membranen og filtre fjernes.
Det tegenes en grov skisse av prøven med
indikasjon på plassering av bruddplan eller det kan
tas et bilde av prøven.
Hele prøven veies og det skal umiddelbart tas ut en
prøvebit for bestemmelse av vanninnhold.
Prøven deles opp i biter og det gis en visuell
beskrivelse. Hvis det er kornpartikler større enn
tillatt (større enn 1/10 av prøvens
diameter/sidekant), så skal dette noteres.
Konsistensgrenser (flytegrense og
plastisitetsgrense) bestemmes for hver
sylinderprøve der det utføres treaksialforsøk.
Korngradering bestemmes for prøvestykket det er
utført treaksialforsøk på.

5. Resultater
Dataregistrering skjer ved hjelp av programvare
levert med utstyret.
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Beregning og opptegning av data skjer ved hjelp av
programvare 3AksLink utviklet for SVV eller Excelregneark

Tabell 223-2 Klassifisering av prøvekvalitet etter
NGF Melding 11
1–Perfekt

Resultatene framstilles i diagram som:

2-Akseptabel

OCR

- spenningsstier (NTNU-plott eller MIT/NGI- plott),
se tillegg 8.1.
- plott av vannutpressing V, volumtøyning vol
og/eller poretallsendring e som funksjon av tid

3-Veldig
forstyrret

V/V

e/e0

V/V

e/e0

V/V

e/e0

(%)

(-)

(%)

(-)

(%)

(-)

1-2

<2,0

<0,04

2,0-4,0

0,04-0,07

>4,0

>0,07

2-3

<1,0

<0,03

1,0-3,0

0,03-0,05

>3,0

>0,05

3-6

<0,5

<0,02

0,5-1,0

0,02-0,035

>1,0

>0,03
5

Spenningsstiene skal ha prosentvis tøyning av
prøven avmerket på spenningsstien. Aksialtøyning
for prøvene er vanligvis markert ved følgende
nivåer: 0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2 - 4 - 6 - 8 og 10 %.

6. Rapportering

Det anbefales også å fremstille:

Forsøksrapporten skal inneholde:

- poretrykksutvikling (u) mot aksialtøyning 1
- maksimal skjærspenning max mot aksialtøyning
1
- skjærmodul G mot aksialtøyning 1

- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøven
- beskrivelse av prøven (visuelle observasjoner –
skisse/bilde)
- vanninnhold både ved starten og slutten av
forsøket
- total densitet og poretall ved starten av forsøket
- prøvens dimensjoner, høyde og diameter, ved
start av forsøket
- anvendt prosedyre med angivelse av
tøyningshastighet og poretrykksforhold
- dato og signatur

I tillegg til ovennevnte opplysninger vil rutinedata
som prøvens vanninnhold og densitet,
jordartsbetegnelse, volumtøyning og/eller
poretallsendring og eventuell korreksjonsmodell
framgå av resultatpresentasjonen.
Følgende korreksjoner er inkludert i bearbeidingen
av forsøksdata:
- Korreksjon for sirkulærsylindrisk arealendring
- Korreksjon for effekt av gummimembran
Alternative korreksjoner:
-

Korreksjon for timeglass-, tønnefasong eller
bruddplan – kan benyttes ved tøyninger > 2 %.
(Dette er ikke inkludert i programpakken og må
utføres som en tilleggsfunksjon).

5.1 Vurdering av prøvekvalitet
Volumet av utpresset porevann blir målt under
konsolideringen, og kan brukes som et mål på
graden av prøveforstyrrelse. Grovt sagt indikerer:
0 - 5 cm3
5 -10 cm3
> 10 cm3

(vol=0-2 vol. %)
(vol=2-4 vol. %)
(vol=>4 vol. %)

godt forsøk
akseptabelt forsøk
dårlig forsøk

Volumangivelsen i cm3 er basert på erfaringer med
Ø=54 mm prøver med ca. 100 mm prøvehøyde.
En annen indikasjon på prøvekvalitet kan tas ut fra
tabell 223-2.

Resultatene fremstilles i diagram som omtalt under
resultater og i tillegg 8.1. Disse gir grunnlag for å
bestemme bl. a. jordartens skjærfasthetsparametere friksjonsvinkel  og attraksjon a.

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS-EN 1997-2 (2007): Eurokode 7: Geoteknisk
prosjektering - Del 2: Regler basert på
grunnundersøkelser og laboratorieprøver.
CEN ISO/TS 17892-9 (2004): Geotekniske felt- og
laboratorieundersøkelser. Laboratorieprøving av
jord. Del 9: Konsolidert treaksialprøving av mettet
jord.
Statens vegvesen (2010): Geoteknikk i vegbygging.
Håndbok 016 (6. utgave). Veiledning fra Statens
vegvesen, Oslo
Statens vegvesen, Veglaboratoriet (1986):
Spenningsstier, tolkingsnett for treaks. Intern
rapport nr. 1261.
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8. Tillegg
8.1 Resultater fra treaksialforsøk

Figur 223-6 Spenningsstidiagram, NTH-plott

Figur 223-7 Spenningsstidiagram, MIT/NGI-plott
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Figur 223-8 Skjærmodul, poretrykksutvikling og deviatorspenning mot tøyning
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8.2 Forsøksbetingelser ved konsolidering
For vurdering av skjærfasthet og valg av forsøksbetingelser under konsolidering kan figur 223-9 og -10 være
til hjelp.

Figur 223-9 Sammenheng mellom overkonsolideringsgrad (OCR) og udrenert skjærfasthet (Bjørn Kalsnes NGI,
Styrke av jord – Leire, Kursdagene 1999, NTNU)

Figur 223-10 Sammenheng mellom hviletrykkskoeffisienten Ko og plastisitetsindeksen Ip (etter Brooker and
Ireland, Canadian Geotechnical Journal, 1965)
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8.3 Utstyrskrav
I CEN ISO/TS 17892-9:2004E er det angitt
følgende kav.
Belastningsåket må være i stand til å påføre
prøven en vertikal deformasjonshastighet som
ikke avviker mer enn ± 10 % fra ønskede verdier
samt kunne bevege stemplet med hastigheter som
varierer fra omtrent 0,0005 til omtrent 2 mm pr.
minutt. Åket bør ha en slaglengde på minst 30 %
av jordprøvens høyde. Belastning fra toppstykket
på prøven skal ikke overstige 3 % av prøvens
udrenerte trykkfasthet (2 ganger udrenert
skjærfasthet).
Treaksialcellen skal være i stand til å motstå et
totalt celle- og baktrykk uten at vesentlig mengde
væske lekker ut av cellen. En celle med maksimum
celletrykk på 2000 kPa vil være tilstrekkelig i de
fleste tilfeller for prøvediameter opp til Ø = 75
mm, se figur 223-1 og 223-11.

Jordprøven skal omsluttes av en elastisk membran
som effektivt hindrer cellevæsken i å trenge inn i
prøven. Ubelastet og etter lagring i vann i minst
24 timer skal membranen ha en diameter på
mellom 95 % og 100 % av prøvens diameter og en
tykkelse som ikke overskrider omtrent 1 % av
prøvens diameter. Membranens
elastisitetskoeffisient (E-modul) (målt under
strekk) skal ikke overskride 1600 kPa.
Trykk/volum-kontrollenheten skal være nøyaktig
nok til å holde forskjellen mellom celle- og
poretrykk konstant under konsolidering innen ± 2
% av ønsket verdi eller ± 1,0 kPa avhengig av
hvilken verdi som er størst. Volum av utpresset
porevann skal kunne måles til ± 0,20 % av prøvens
utgangsvolum. Volumendrings-sensoren skal
kunne avleses med en nøyaktighet på ± 0,05 % av
prøvens utgangsvolum.
Filtrene i endene av prøven skal være lik prøvens
diameter, ha en plan og jevn overflate og skal (for
forsøk med leire- og siltprøver) ha en
permeabilitetskoeffisient mellom 10-6 og 10-4
m/s.
SVV benytter utstyr medfølgende kapasitetsverdier:
-

-

belastningsåk (presse), 50 kN
treaksialcelle, 3400 kPa
intern lastmåler, 5 kN, nøyaktighet 0,1 % av
maks. verdi
trykk/volum-kontrollenhet, 2 MPa, nøyaktighet
0,15 %, 200 cm3 volum, nøyaktighet 0,25 % av
målt verdi
måle/registreringsutstyr for vertikal
deformasjon, ± 25 mm, nøyaktighet 0,25 % av
maks. verdi

Figur 223-11 Treaksialapparater.
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2 Geoteknikk
22 Jordartenes mekanisk egenskaper

224 Ødometerforsøk
April 2015 (erstatter metode 14.482, mars 2005)

1. Hensikt
Dette dokumentet dekker hovedsakelig testmetoder
for bestemmelse av deformasjonsegenskaper for
sylindriske, uforstyrrede, vannmettede jordprøver
under kontinuerlig belastning etter bestemte
styringskriterier.

Bestemmelse av parametere for beregning av
sekundærsetningene gjøres med utgangspunkt i
forsøk hvor lasten holdes konstant over lengre tid.

2. Definisjoner
For dette dokumentet gjelder følgende:
-

I dette dokumentet beskrives kontinuerlig
ødometerforsøk. For trinnvise ødometerforsøk
henvises det til NS 8017.

-

1.1 Prinsipp
Jordas deformasjonsegenskaper kan bestemmes i
laboratoriet ved ødometerforsøk. Resultatene
benyttes til å beregne setningsstørrelse og
tidsforløp.
Ved ødometerforsøk utsettes en materialprøve for
kjent belastning og resulterende aksial deformasjon
registreres. Prøven tillates å deformere vertikalt
mens den er forhindret fra deformasjon i radial
retning. Dette gir en endimensjonal
deformasjonstilstand som er en forenkling av
virkeligheten, men som samtidig er godt tilpasset
de vanligste beregningsmodeller for setninger.
Deformasjoner i jord kan i hovedsak deles inn i
primær- og sekundærsetninger.

-

Primærsetninger er deformasjoner som oppstår i
jordmassen på grunn av at porevann presses ut
som en følge av poreovertrykk forårsaket av
pålastning. Parametere for primærsetningsforløpet
blir hovedsakelig målt ved kontinuerlig
ødometerforsøk.
Forsøkene kan utføres etter to ulike
styringskriterier, enten med konstant
tøyningshastighet (CRS – Constant rate of strain)
eller med konstant poretrykks/spennings-forhold
(CPR – Constant porepressure ratio).

Kommentar: Sekundærsetninger skyldes plastisk
deformasjon (kryp) av jordmaterialet og kan pågå i
lang tid etter at primærsetningen er avsluttet.
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-

CRS-type: Lasten påføres slik at aksial
tøyningshastigheten holdes konstant under hele
forsøket.
CPR-type: Lasten påføres slik at forholdet
mellom målt poretrykk og påført spenning
(ub/holdes konstant. Denne forsøkstypen kan
utføres på kortere tid enn CRS-forsøk.
påført spenning : Forholdet mellom vertikallast
på prøven og prøvens tverrsnittsareal.
poretrykk: Trykk i væskefylte porer i prøven
baktrykk: Tilført eksternt trykk for metning av
poretrykksystemet før forsøksstart.
effektivspenning ’: Påført spenning minus
middelverdi i prøvens lengde av målt poretrykk.
forbelastningstrykk c’: Største effektivspenning
som prøven har vært utsatt for.
tøyning: Forholdet mellom vertikal deformasjon
og initial prøvehøyde.
kohesjonsjord: jord med klebrige egenskaper
eksempel leire og leirholdig jord.
uforstyrret prøve: prøve i prøveklasse 1 iht. NSEN 1997-2:2007+NA:2008.

2.1 Symboler

- Påført spenning
-
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': Effektivspenning ( -middelverdi av ub)
hi: Opprinelig prøvehøyde
h: Prøvehøyde ved aktuelt tidspunkt.
M = ’/: Deformasjonsmodul (MPa)
m = M/: Modultall.
cv: Konsolideringskoeffisient (m2/år)
c’: Forbelastningstrykk
0’: Effektiv overlagringstrykk
ub: Poretrykk målt i bunn av prøven
: Sammentrykking av prøven
: Tøyning h/hi
k: Permeabilitetskoeffisient (m/år)
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3. Utstyr
-

lastanordning (trykk/volum kontroller eller
belasningsåk/presse)
datainnsamlingsenhet med aktuelle
programvaren.
ødometer (se figur 224-1 bilde av celletrykkkontroll system Rowe og figur 224-2 automatisk
ødometersystem)

kontrollert deformasjonsmåler
kontrollert poretrykksmåler
kontrollert kraftgiver
tilskjæringsrigg
prøvevugge
eksikkator fylt med vann
vekt, nøyaktighet 0,1 g
trådsag og stållinjal
spatel, kniv

-

Fig 224-1 Bilde som illustrerer celletrykk-kontrollert ødometer.

Figur 224-2 Bilde som illustrerer automatisk ødometersystem
vertikallast, poretrykk og deformasjon
registrerer mot tid.

I SVV benyttes to typer ødometere med
fremgangsmåte som beskrevet nedenfor:
-

-

for ødometeret vist i figur 224-1 påføres lasten
kontinuerlig ved trykk mot membranen over
det øvre, stive filteret. Vertikallast, deformasjon
og poretrykk registreres mot tid
i ødometeret vist i figur 224-2 påføres prøven
kontinuerlig belastning ved at sokkelen presses
oppover mot stemplet av en stepmotor, mens
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Registrering og styring av forsøkene gjøres ved
hjelp av en datamaskin.

4. Fremgangsmåte
Prøvestykkene til ødometerforsøkene tas blant de
prøvene som er minst forstyrret, og slik at
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setningsegenskapene for alle setningsgivende
jordlag kan bestemmes. 1-2 prøver i hvert lag
eller 3-6 prøver totalt ved homogene forhold er
oftest tilstrekkelig.

reguleringsintervallet bestemmes. For CPR- forsøk
må også hvilket ub/ forhold som er akseptabelt
for det aktuelle materialet, fastsettes.

Densitet og vanninnhold bestemmes for den
prøven som benyttes til ødometerforsøk.
Kornfordeling og korndensitet bestemmes for den
samme 10 cm prøvedelen som ødometerprøven er
tatt fra.
4.1 Innbygging
Prøven skjæres inn i en ødometerring av stål som
hindrer sideutvidelse.
Ødometerringen har en innvendig diameter på
50 mm tilpasset 54 mm sylinderprøver, og en
høyde på 20 mm (forholdet mellom ringens
innvendig diameter og høyde skal være minst 2,5).
Ringen skal være glatt innvendig og skal smøres
med f.eks. silikonolje.
Det kontrolleres at skjæreeggen på ringen er
skarp og rett, dvs. ikke skadet. Ringen plasseres i
tilskjæringsapparatet og presses inn i prøven slik
at den fylles av pøvelegemet. Deler av prøven som
er utenfor ringen fjernes. Ved bløt til middels faste
prøver benyttes en trådsag for tilskjæring av
prøvens endeflater. Endeflaten rettes deretter av
med en skarp og smurt metallinjal. For fastere
prøver kan en skarp metallinjal benyttes.
Ødometercellen har et bunnfilter som gir mulighet
for poretrykksmåling under forsøket (se figur
224-1 og 224-2). Et toppfilter plasseres over
prøven. Papirfilter benyttes mellom prøve og
filtrene. Toppfilteret muliggjør ensidig vertikal
drenasje av prøven.

4.3 CRS-forsøk
I et CRS-forsøk trykkes prøven sammen ved en
forholdsvis lav, konstant hastighet frem til ønsket
belastningsnivå er nådd og slik at poretrykket som
utvikles i bunnfiltret ved påført spenning over
overlagringstrykket 0’ ikke overstiger 10 % av
vertikal totalspenning. I de fleste tilfeller er det
tilstrekkelig å utføre forsøket fram til
effektivspenning på 800 kPa. Høyere poretrykk over
10 % av vertikal totalspenning kan aksepteres over
kortere deler av forsøket men det skal aldri
overstige 20 % av påført spenning
Er det ønskelig å bestemme konsolideringskoeffisienten cv eller permeabilitetskoeffisienten k
fra ødometerforsøket må poretrykket ub være så lav
som mulig men ha en verdi som gir ub/ ≠0.
Deformasjonshastighet for CRS-forsøk settes i
første rekke ut fra materialets leirinnhold.
Loggeintervallet er også avhengig av materialtype.
Som utgangspunkt kan hastighetene og
loggeintervallene som er anbefalt i tabell 224-1
følges.
Det kan enkelte ganger være vanskelig å bestemme
fornuftige styringsparametere ved første forsøk.
Det er derfor viktig at resten av prøvestykket lagres
i en eksikkator fylt med vann slik at forsøket kan
utføres på ny med nye styrings-parameterne.
Tabell 224-1 Anbefalt deformasjonshastighet i
mm/min og logge intervall i sekund Ref. SVV
Intern rapport 1368.
Materialtype

Bunnfilteret plasseres slik at luftbobler under
filteret unngås.
Filtrene må være mettet ved bruk av ultralydbad
før bruk og lagres i luftfritt vann til de skal
anvendes. Alternativt benyttes koking i destillert
vann på forhånd i 10 minutter.
Ødeometerringen med prøve plasseres på
sokkelen. Klemringen settes så på plass og
festeskruene trekkes jevnt til. Øvre filter legges
deretter på prøvens endeflate. For å hindre
svelling skal tiden det tar fra prøven settes i
kontakt med de vannmettede filtrene til lasten
påføres være så kort som mulig.

Loggintervall (s)

Silt

0,0067-0,0100

ca. 120

Leirig silt

0,0067-0,0083

ca. 180

Siltig leire

0,0067-0,0083

ca. 180

Leire, mager

0,0050-0,0083

ca. 180

Leire, fet

0,0033-0,0067

ca. 240

Kvikkleire

0,0033-0,0067

ca. 300

4.4 CPR-forsøk

4.2 Valg av styringsparametere
Styringsparametrene som må settes før forsøket
startes opp er, for både CRS- og CPR-forsøk,
deformasjonshastighet og loggeintervall. For CPRforsøk må i tillegg CRS- limit og
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Def. hastighet
(mm/min)

I et CPR-forsøk belastes prøven med konstant
deformasjonshastighet fram til en satt grense (CRSlimit, ca. 50 kPa). Deretter belastes prøven med en
hastighet som reguleres automatisk slik at ub/ forholdet (poretrykk/vertikal totalspenning) holdes
konstant.
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Grensespenningen kan økes utover 50 kPa hvis
dette er nødvendig, for eksempel i leire som viser
tendens til svelling. Er forbelastningstrykket c’
mindre enn 50 kPa, skal grensespenningen ikke
være høyre enn antatt c’.
Størrelsen av ub/ - forholdet anses ikke å ha
vesentlig betydning for resultatene så lenge det
holdes lavere enn 0,5 (50 %).

Tabell 224-2 Anbefalte styringsparametere for
CPR- prosedyren Ref. SVV Intern rapport 1368
Deformasjonshastighet
ved start mm/min

ub/ %

Silt

0,0083 - 0,0100

10-15

Leirig silt

0,0083 - 0,0100

10-20

Siltig leire

0,0067 - 0,0083

15-25

Leire, mager

0,0067 - 0,0083

15-35

Leire, fet

0,0050 - 0,0067

25-40

Kvikkleire

0,0050 - 0,0083

15-40

Kommentar: CRS- og CPR-forsøkene gir
parametere med innbyrdes god overensstemmelse
og i forhold til ødometer med trinnvis belastning.
De fleste kontinuerlige ødometerforsøkene blir
utført som CRS-forsøk. Tidsforbruket for et CRSforsøk ligger i området 6-20 timer, avhengig av
materialet og av valgt deformasjonshastighet.
Forsøkene kan gjerne startes om ettermiddagen og
kjøres over natten.
CPR-metoden gir en mulighet for tidsbesparelser
ved at forsøk kan fullføres på 3-6 timer

5. Resultater
Styring, registrering og beregning av forsøkene
gjøres ved hjelp av en datamaskin. Formelverk
benyttet for beregningene er vist i tillegg 8.1.
Resultateksempler i form av plottede kurver er vist
i tillegg 8.2.
5.1 Usikkerhet
Prøvehøyden på 20 mm er liten i forhold til de
lagtykkelser den vanligvis skal representere i
beregningssammenheng. Det er derfor viktig at
prøven behandles forsiktig og at prøveprosedyren
følges nøyaktig.
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6. Rapportering
Prøvingsrapporten, skal inneholde:

Reguleringsintervallet angir hvor ofte styre- og
måleenheten registrerer data og eventuelt regulerer
lastpåføringshatigheten. Intervallet velges vanligvis
lik 10 s i de materialer som omfattes av tabell 2242

Materialtype

Elektronisk givere bør kalibreres en gang per år og
hver gang det oppstå endringer som kan påvirke
målingene.

- prøvingslaboratorium (navn og adresse)
- ansvarlig for prøvingen
- prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
- identifikasjon av prøven og prøvetakingssted
- beskrivelse av prøven, med opplysning om den
er uforstyrret, omrørt, komprimert eller
preparert på annen måte, og om mulige feil og
svakheter
- vanninnhold ved start av forsøket
- total densitet ved start av forsøket
- metningsgrad ved start, basert på antatt eller
målt korndensitet
- prøvens dimensjoner, høyde og diameter, ved
start av forsøket
- anvendt prosedyre med angivelse av
tøyningshastighet (for CRS) eller
poretrykksforhold (for CPR)
- resultatene framstilles i diagram (med lineær
skala) hvor tøyning (), spenningsmodul (M) og
konsolideringskoeffisient (cv) plottes mot
vertikal effektspenning (v') (se figur 224-3)
- videre kan det fremstilles diagram (med lineær
skala) hvor permeabilitetskoeffisient (k),
poretrykksforhold (bare for CRS),
tøyningshastighet (bare for CPR) plottes mot
vertikal effektspenning (v') (se figur 224-4)
- dato og signatur

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210
NS 8017 (1991): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Bestemmelse av endimensjonale
konsolideringsegenskaper ved ødometerprøving metode med trinnvis belastning. Standard Norge, Oslo
NS 8018 (1993): Geoteknisk prøving.
Laboratoriemetoder. Bestemmelse av endimensjonale
konsolideringsegenskaper ved ødometerprøving metode med kontinuerlig belastning. Standard Norge,
Oslo
Statens vegvesen, Vegdirektoratet (2010): Geoteknikk
i vegbygging. Håndbok V220. Oslo
Statens vegvesen, Veglaboratoriet (1991):
Kontinuerlige ødometerforsøk - utførelse og tolking.
Intern rapport nr. 1507., Oslo

side 172

April 2015

224
Statens vegvesen, Veglaboratoriet (1975): Utførelse og
tolking av ødometerforsøk. Intern rapport nr. 662.,
Oslo
Statens vegvesen, Veglaboratoriet (1988): Kontinuerlig
ødometer – operatørinstruks, Intern rapport nr. 1368.,
Oslo
Braaten, A.E.J. (1989): Forbelastningstrykk anslått ved
kvartærgeologiske og geotekniske metoder i forhold
til ødometerforsøk. Cand. Scient.-oppgave. Institutt
for geologi, Universitetet i Oslo
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Braaten, A.E.J. (1987): En sammenligning mellom
resultater oppnådd med trinnvis ødometer og med
kontinuerlig ødometer. Prosjektoppgave. Institutt for
geologi, Universitetet i Oslo
Sandbækken, G., Berre, T. og Lacasse, S. (1986):
Oedometer testing at the Norwegian Geotechnical
Institute. Special technical publication 892,
pp. 329-353. ASTM, Philadelphia PA
Sandven R. (1986): Ødometerforsøk - en beskrivelse
av utstyr, forsøksteknikk og tolkingsprosedyrer.
Kurskompendium. Institutt for geoteknikk, NTH,
Trondheim

side 173

April 2015

224
8.1.2 CPR-prosedyre

8. Tillegg

Effektivspenning beregnes som:
8.1 Beregning av forsøksresultater
Formlene som benyttes ved utregningene er vist
nedenfor.

𝜎′ = 𝜎 −

Sammenheng mellom effektivspenning og
deformasjonsmodul beregnes som:

8.1.1 CRS-prosedyre
For sammenheng mellom effektivspenning og
tøyning antas at poretrykket har en parabolsk
fordeling over prøvehøyden og effektivspenningen
beregnes derfor som:

M=

hi
4
5σ̇ − 4u̇ b
∙ (σ̇ −
∙ u̇ b ∙
)
5
6σ̇ − 5u̇ b
δ̇

hvor:

2
σ = σ −
∙ ub
3
′

 og ub er tidsderiverte verdier av påført spenning
og poretrykk i bunnen av prøvelegemet

hvor:
’ er totalspenning og ub er poretrykket i bunnen
av prøven.

Sammenheng mellom effektivspenning,
permeabilitetskoeffisienten k og
konsolideringskoeffisienten cv beregnes som:

Sammenheng mellom effektivspenning og
deformasjonsmodul beregnes som:

𝑀 =

4
5𝜎̇ − 4𝑢̇ 𝑏
∙ 𝑢𝑏 ∙
5
6𝜎̇ − 5𝑢̇ 𝑏

cv =

k ∙M
γw

og

𝑑𝜎′
∆𝜎′
≈
𝑑𝜀
∆𝜀

k = γ w ∙ hi ∙

hvor:

δ̇
2ub

∙

6σ̇ − 5u̇ b
6σ̇ −4u̇ b

’ og  er endringer i effektivspenning og
tøyning.
Sammenheng mellom effektivspenning,
permeabilitetskoeffisienten k og
konsolideringskoeffisienten cv beregnes som:

cv =

h2i
dσ′
h2i
∆σ′
∙
≈
∙
2ub
dt
2ub
∆t

hvor:
hi er prøvehøyde og ’/t er endringer i
effektivspenning med tiden.

k =

γw ∙ h2i
dϵ
γw ∙ h2i
∆ϵ
∙
≈
∙
2ub
dt
2ub
∆t

hvor:
w er tyngdetetthet for vann (kN/m3) og/t er
tøyningsendring med tiden.
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8.2 Presentasjon av ødometerforsøk

Figur 224-3 Resultater fra ødometerforsøk CPRprosedyre. Tøyning  i %, modul M i MPa og
konsolideringskoeffisient cv i m2/år mot effektiv
vertikalspenning

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 224-4 Resultater fra ødometerforsøk, CPRprosedyre. Tøyning  i %, permeabilitetskoeffisient
k i m/år og poretrykksforhold mot effektiv
vertikalspenning.
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R210 Laboratorieundersøkelser
2 Geoteknikk
22 Jordartens mekaniske egenskaper

225 Kalksementstabilisering av leire i laboratoriet
Mai 2015 (erstatter metode 14.483, november 2011)

Hensikt

-

Kalksementstabilisering benyttes til å forbedre
bæreevne og stabilitet av bløt og sensitiv leire.
Dette dokumentet beskriver utførelse av
undersøkelser for å kunne bestemme effekten av
innblanding av kalk/sement i leire for å bedre leiras
mekaniske egenskaper.
1.1 Prinsipp
Kalk og sement reagerer kjemisk med
jordmaterialet og gir øket skjærfasthet og stivhet.
Forsterkningen skjer ofte i form av kalksementpeler
ned til en dybde av 15 – 25 meter. Pelene settes av
en beltegående rigg med boreutstyr. Blandeverktøy
føres ned til ønsket dybde og kalken/sementen
blåses ut i jorden ved hjelp av trykkluft mens en
roterende visp trekkes opp og sørger for at
materialene blandes.

blandingsforhold: Forholdet mellom andel kalk
og sement i blandingen angitt i %.

2.1 Symboler
-

m: Masse prøve
w: Vanninnhold
: Tyngdetetthet
Densitet
gTyngdens akselerasjon (10 m/s2)
k: Kalk (vanligvis brent kalk)
s: Sement (vanligvis standard Portland sement
eller Multicem)

Utstyr
For kalksementinnblanding i leirprøver benyttes en
kjøkkenmaskin figur 225-1 utrustet med en bolle i
rustfritt stål og en såkalt “K”- visp til omrøring og
innblanding.

Kommentar: Som innblandingsmateriale benyttes
normalt vanlig standard Portland sement og brent
kalk enten separat eller i ulike blandingsforhold. I
tillegg benyttes også en blanding av vanlig sement
og Multicem (vanlig blandingsforhold 50/50 %).
Multicem er et biprodukt fra sementproduksjon og
består av reaktive mineraler i hovedsak brent kalk.
Styrkeøkningen er avhengig av maskineri og
utførelsen i felten, men også av hvordan en gitt
jordart reagerer med kalken og sementen. Dette
kan testes ut i laboratoriet ved hjelp av en
prosedyre der kalk og sement blandes inn i prøver
og så måle resulterende skjærfasthet ved
forskjellige blandingsforhold og etter forskjellig
herdningstid.

Definisjoner
For dette dokumentet gjelder følgende:
-

blandingsmengde: Mengde innblandet kalk og

Figur 225-1 Kjøkkenmaskin (effekt. 650 watt) m /
stålbolle og “K” - visp.

sement angitt i form av masse kalk og/eller
sement i prosent av tørrstoff jordmateriale.
Alternativt kan mengde kalk og sement angis i
kg pr. m3 leire.
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Prøven bygges inn i en 100 mm lang prøvesylinder
med diameter 54 mm. For lagvis oppbygging av
prøven til trykkforsøk benyttes et komprimeringsapparat figur 225-2 basert på bruk av trykkluft.
Maskinen består av et stempel som kan betjenes
opp og ned ved hjelp av en toveis trykkluftsylinder,
med hvilestilling i midtstilling. Trykket kan justeres
trinnløst ved hjelp av et skalert manometer (0 - 16
bar). Stempelets underside er utformet med et
vaffelmønster for å unngå lagdelinger i prøven.

Av sikkerhetsmessige hensyn skal det foreligge
HMS blad for alle produkter som benyttes i
tiknytning til innblandingsforsøkene.

Fremgangsmåte
4.1 Klargjøring - Innbygging
Saksbehandler som bestiller kalk- og
sementstabiliseringsforsøk skal spesifisere
blandingsmengde (mengde kalk og sement som
skal blandes med leire), blandingsforhold
(mengdeforhold kalk/sement), vanninnhold (antatt
eller målt), lagringsklima og bestemme herdetid før
trykktesting samt type forsøk (enaksialt og
eventuelt treaksialt trykkforsøk).
For eksempler på beregning av
innblandingsmengder se tillegg 8.1.
Sylinderen med uforstyrret leirprøve tas ut av
kjøleskapet og innholdet skyves ut og behandles på
rutinemessig måte, dvs. total densitet bestemmes,
naturlig vanninnhold, konusforsøk omrørt og
uomrørt og enaksialt trykkforsøk (ref. R210 vedlegg
3).
NB! Her må alt materiale tas vare på for å få nok til
fire stabiliserte prøver i tillegg til måling av
vanninnhold etter stabilisering.

Figur 225-2 Komprimeringsapparat.
I tillegg til ovennevnte er utstyr og redskap som
behøves for å fullføre forsøket oppsummert
nedenfor:
-

4.2 Innblanding
-

prøveutskyver for sylinderprøver
konusapparat
kontrollert analysevekt, nøyaktighet 0,01 g
prøvesylinder (10 cm lang og Ø 54 mm)
papirfilter
kontrollert enaksial presse, (eks. Geonor A/S)
kontrollert vekt, nøyaktighet 0,5 g (til total
densitet)
nummererte skåler, med kjent masse
gummihetter
kniv (spatel)
Trådsag og stållinjal
kontrollert varmeskap med temperatur (110 ± 5
°C)
kontrollert kjøleskap for lagring
porselenskål
kalk og sement

Kommentar: Både kalk, sement og Multicem skal
oppbevares i fukt-tette beholdere og lokket skal
ikke være åpent mer enn høyst nødvendig. Dato for
påfylling av materiale skal avmerkes på beholderen
sammen med opplysninger om materialtype.
Materiale eldre enn 1 år skal ikke anvendes til
innblandingsforsøk.
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-

-

rutineanalyser utføres.
materialet samles i blandemaskinens stålbolle
med kjent tara og veies.
stålbollen monteres i blandemaskinen.
hastigheten stilles på “min” (ca. 48 omdr./min),
og leira røres rundt i 30 sek for å bryte ned
strukturen.
kalk og sement tilsettes i det beregnede
kvantum.
“K” - vispen kjøres i ytterlige 30 sek.
maskinen stoppes og materiale som har festet
seg på veggen og visper, blir tilbakeført til
bunnen ved hjelp av en slikkepott.

Etter ytterligere 30 sek. omrøring for å få homogen
masse, fordeles prøvematerialet i fire prøvesylindre,
og en prøve tas ut til vanninnholdsbestemmelse av
kalksementstabilisert masse.
Data angående blandingsmengde, blandingsforhold, vanninnhold, densitet etc. føres på skjema
som vist i figur 225-5 og -6.
4.3 Tillaging av kalksementprøve
Blandingsmaterialet komprimeres lagvis i 54 mm
sylindere som er avkappet i 100 mm lengder.
Prøvesylinder med kjent tara plasseres i
komprimeringsmaskinen. Trykket stilles til 200 kPa
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og holdes i 10 sek per lag. Bruk papirfilter i
bunnen. Totalt skal det være 5 lag av tilnærmet lik
tykkelse, dvs. ca. 20 mm komprimert masse pr. lag.

4.7 Treaksialforsøk
Det kan også foretas treaksiale trykkforsøk på
kalksementstabiliserte prøver. Prøvene påføres
isotrope konsolideringsspenninger som tilsvarer insitu spenningsnivå. Horisontalspenningene holdes
konstant, og prøven komprimeres vertikalt ved å
øke vertikal spenning til brudd eller 6 % tøyning er
oppnådd.

Sylinderen med ferdig komprimert materiale veies
slik at tyngdetetthet kan beregnes. En 54 mm
sylinder med høyde 100 mm har volum V= 228.9
cm3 (se regneeksempler i tillegg 8.1)
Våt tyngdetetthet (γ) beregnes som følger:



msylinder −tara
Vsylinder

Figur 225-4 viser resultater fra treaksialforsøk av
prøver som har herdet i 35 dager under kontrollerte
klimaforhold i laboratoriet.

∙ g kN/m3

Deretter forsegles prøven i begge ender med
gummihetter (hvis ikke noe annet er spesifisert) og
er klar for herding.

Resultater
Resultatene kan fremstilles i tabellform med
angivelse av oppnådd skjærfasthet i kPa (se
figurene 225-7 og -8) eller i diagram som vist i
figur 225-3. Eksemplet viser resultatene fra
undersøkelser hvor det ble utført innblandinger
med forskjellige blandingsmengder (7 %, 7,5 %, 9 %
og 10 %) i blandingsforhold 50: 50.

4.4 Lagring av prøver
Prøvene oppbevares i kjøleskap i det antall døgn
som er bestemt (vanligvis 7 eller 14 og 28 døgn)
for herding, hvis ikke noe annet er spesifisert.
4.5 Korreksjon før presentasjon av resultater

5.1 Usikkerhet

Hvis antatt vanninnhold er brukt som grunnlag for
beregning av tørrstoffmengde, bør dette korrigeres
hvis naturlig vanninnhold avviker fra antatt
vanninnhold.

Ved anvendelse av forventet fasthetsøkning basert
på laboratorieforsøk må det tas høyde for mulige
avvik ved produksjon av kalksementpeler i felt.

Rapportering
Forsøksrapporten skal inneholde:
prøvingslaboratorium (navn og adresse)
ansvarlig for prøvingen
prøvingsmetode (denne beskrivelsens nr. og
tittel)
identifikasjon av prøven
beskrivelse av prøven (visuelle observasjoner –
skisse/bilde)
vanninnhold ved start av forsøket
total densitet og poretall ved start av forsøket
dato og signatur

-

Figur 225-3 Resultater fra enaksialt trykkforsøk
4.6 Trykktesting
Etter at herdetiden er avsluttet kjøres
prøvematerialet ut av sylinderen ved hjelp av 54
mm utskyverbenk. Prøven veies og trykkes til brudd
i et enaksialt trykkapparat, for å bestemme
skjærfastheten.

Resultatene kan fremstilles i tabell eller diagram
som omtalt under resultater, figur 225-3, -7 og -8.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1997-2, Eurokode 7 (2004): Geoteknisk
prosjektering - Del 2 Regler basert på
grunnundersøkelser og laboratorieprøver.
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Vegteknisk
avdeling (1999): Kalksementstabilisering av bløt og
kvikk leire – Prosedyre for behandling i laboratoriet,
Intern rapport nr. 2117.
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Figur 225-4 Resultater fra treaksialt trykkforsøk

Figur 225-5 Arbeidsskjema (vektforhold)
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Figur 225-6 Arbeidsskjema (volumforhold)

Figur 225-7 Rapportskjema (vektforhold)
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Figur 225-8 Rapportskjema (volumforhold)

Tillegg

𝑚=

758
= 530 𝑔
1 + 0,43

Det skal tilsettes 7 % av tørr masse: m (tilsatt) =
530 ∙ 0,07 = 37,1 𝑔

8.1 Beregning av kalksementmengde og
tyngdetetthet komprimert prøve

Kalk og sement skal tilsettes i blandingsforhold
30/70:

8.1.1 Beregning av kalksementmengde:
Vektforhold

Blandingsmengden med kalk og sement beregnes
i prosent av materialets tørre masse. Vanligvis
brukes 7 % kalk og sement, oftest i
blandingsforhold 50/50. For å finne ut hvor mye
kalk og sement som skal tilsettes må tørrvekten til
materialet være kjent. Tørrmasse er kjent dersom
totalvekt (masse totalt) og vanninnhold (w) er
antatt/målt.
Tørr masse beregnes som følger:

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚=
1+𝑤
Eksempel: Prøven består av 758 g kvikkleire.
Vanninnholdet er funnet til 43 %, og det skal
tilsettes 7 % kalk og sement i blandingsforhold 30
og 70.

Andel kalk: 37,1 ∙ 0,30 = 11,13 𝑔
Andel sement: 37,1 ∙ 0,70 = 25,97 𝑔
Hvis det benyttes antatt vannforhold, kan dette
korrigeres under laboratoriearbeidet på grunnlag
av vanninnhold som måles.
8.1.2 Beregning av kalksementmengde:
Volumforhold

Oppgitt fra saksbehandler er hvor mange kg/m³
kalksement det er ønskelig å benytte i felten, samt
blandingsforholdet mellom kalk og sement. For å
få en oversikt over virkningen av forskjellige
mengder og blandingsforhold kan saksbehandler
spesifisere en serie forsøk. Vanligvis brukes 80 til
130 kg kalk + sement per m3 leire, oftest i
blandingsforhold 50/50.

Først må tørr masse beregnes:
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Eksempel: Det skal benyttes en kalk/sementmengde på 100 kg/m³ i et blandingsforhold på 70
% kalk og 30 % sement. Dette tilsvarer da:

𝐾𝑎𝑙𝑘 = 𝛹𝑘 = 0,7 ∙ 100 = 70𝑘𝑔⁄𝑚3 =

70
1000

𝑔⁄𝑐𝑚3

og

8.1.3 Tyngdetetthet komprimert prøve
Våt densitet () beregnes som følger:

ρ=

msylinder −tara
Vsylinder

𝑔⁄𝑐𝑚3 som gir en våt

tyngdetetthet på  =  g kN/m3

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛹𝑠 = 0,3 ∙ 100 = 30 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚3 =

30
𝑔⁄𝑐𝑚3
1000

Hvis det i laboratoriet veies ut en jordprøve med
våt vekt W = 2650 gram og tyngdetettheten målt
ved rutineanalysen er γ = 19 kN/m³ (dvs.  = 1,9
g/cm3) så er volumet av denne prøven:

Eksempel: En sylinder veies før pakking og målt
tara = 54,11 gram.
Etter pakking veies sylinderen til msylinder = 446,61
gram. Det er brukt 54 mm sylinder med høyde
100 mm og volum 228,9 cm3.
Våt densitet blir:

𝑉 = 𝑊 ⁄ 𝜌 = 2650 ⁄ 1,9 = 1394,7 𝑐𝑚3
Da blir innblandingen i laboratoriet:

𝜌=

70
∙ 1394,7 = 97,63 𝑔𝑟𝑎𝑚
1000
30
𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛹𝑠 =
∙ 1394,7 = 41,84 𝑔𝑟𝑎𝑚
1000
I analyseskjemaet er dette lagt inn som regneark
med formlene:
𝐾𝑎𝑙𝑘 = 𝛹𝑘 =

𝐾𝑎𝑙𝑘 =

446,61−54,11
228,9

= 1,71 𝑔⁄𝑐𝑚3 og

𝛾 = 1,71 ∙ 10 = 17,1 𝑘𝑁⁄𝑚3

𝛹𝑘 𝑊
∙
𝑔𝑟𝑎𝑚
1000 𝜌

(i eksempelet: 702650/(1,91000) = 97,63 gram)

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =

𝛹𝑠 𝑊
∙
𝑔𝑟𝑎𝑚
1000 𝜌

(i eksempelet: = 302650/(1,91000) = 41,84
gram)
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R210 Laboratorieundersøkelser
1 Geologi og tilslagsmaterialer
10 Tilordning av prøvemateriale

3 ASFALT
Mars 2015 (erstatter metode 14.431, april 2005)

31 Analyse av bitumen og modifisert bitumen
32 Fysikalsk-kjemiske analyser av bindemidler
33 Analyse av bitumenemulsjon
35 Analyse av bituminøse masser
36 Undersøkelse av bituminøse dekker og bærelag
37 Vedheftsprøving
38 Undersøkelse av fugemasser
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R210 Laboratorieundersøkelser
3 Asfalt
31 Analyse av bitumen og modifisert bitumen

310 Forbehandling av prøven
Mai 2015 (erstatter metode 14.511, november 1997)

1. Hensikt
Metoden beskriver hvordan prøver av bituminøse
bindemidler forberedes for testing. Dette omfatter
oppvarming, homogenisering, fjerning av
eventuelle urenheter fra prøven samt neddeling.

Kommentar: Forbehandling av bitumenemulsjon er
behandlet i egen metode.

2. Definisjoner
Laboratorieprøve: bindemiddelprøve, tatt ut i
henhold til NS-EN 58, tiltenkt for laboratorieprøving

Ved oppvarming forandres alle bitumenmaterialer,
og laboratorieprøven må derfor ikke oppvarmes
mer enn én gang.
For delprøver som skal lagres, skal materialet etter
forbehandlingen overføres til mindre beholdere
som fylles helt opp og dekkes med lokk eller
aluminiumsfolie Testprøvebeholderne merkes
tydelig med dato og prøvenummer.
For ferske prøver større enn en liter er ikke
homogenisering påkrevet (gjelder ikke for
polymermodifisert bitumen). Materiale til prøving
kan dermed tas ut direkte med varm kniv, spatel,
elektrisk prøvetaker o.l. Redskapen må ikke være
så varm at det ryker av materialet. Det tas ut bare
så mye materiale som er nødvendig for de enkelte
prøvinger.

Testprøve: bindemiddelprøve forberedt til
individuell testing etter forbehandling og
neddeling av en laboratorieprøve.

3. Utstyr
- ventilert varmeskap, nøyaktighet ± 5 °C eller
bedre (eventuelt oljebad, sandbad e.l. med
temperaturkontroll)
- varmeskje eller varmekniv
- smeltepanne/beholder
- glass-stav, eventuelt røreverk med propell
- 0,500 mm sikt av metall
- aluminiumsfolie, metallokk, urglass e.l. for
tildekking av smeltepanne og prøvebeholdere
- egnede testprøvebeholdere/former (metall,
glass mv.) med lokk eller annen tildekning

Er overflaten oksidert eller forurenset skal den
fjernes ved avskrapning. Det kan brukes en
oppvarmet kniv e.l., som ikke må være så varm at
det ryker av materialet. Etter hver avskrapning skal
kniven tørkes ren.
4.2 Homogenisering og neddeling av laboratorieprøver
Tørk eller børst av støv og sand på lokket før det
åpnes.
Spannet/boksen plasseres med løst lokk i
varmeskap. Bitumen varmes ved 100 °C over
forventet mykningspunkt.

4. Fremgangsmåte
4.1 Generelt
Laboratorieprøven skal være tatt ut i h.t. NS-EN
58.
Prøven skal sjekkes med hensyn til unormal lukt,
utseende, farge, konsistens og urenheter.
Eventuelle avvik fra forventet tilstand må avklares
før en går videre i prosedyren.

R210 Laboratorieundersøkelser

Forbered alle testprøver som trengs til å
bestemme en egenskap samtidig.

Polymermodifisert bitumen skal varmes og
homogeniseres i henhold til produsentens
anbefaling. Dersom det ikke foreligger en slik
veiledning, kan prøven varmes ved 180-200°C.
Temperaturen må aldri overstige 200 °C, da dette
fører til nedbrytning av polymeren. Tabell 310-1
viser anbefalte temperaturer.
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Tabell 310-1 Oppvarmingstemperatur for
forskjellige bindemiddeltyper (prøver opp til 5
liter)
Temperatur, °C
Polymermodifisert bitumen
Bitumen, penetrasjon
35-150
150-430

1)

180-200

1)

Kommentar: For pmb anbefales det å benytte
mekanisk røreverk i 5-10 min.

140-155
125-140

Myk bitumen, viskositet
4000-16000
1000- 6000

Dersom prøver av polymermodifisert bitumen ikke
er homogen etter angitt oppvarmingstid, må
oppvarmingen fortsette med kontinuerlig røring.
Det får ikke ta mer enn 135 minutter totalt fra
oppvarmingen starter til forbehandlingen
avsluttes.

Bruk maksimum 15 minutter på homogenisering
og evakuering av luft. Etter homogenisering
overføres prøvematerialet direkte i former eller
prøvebeholdere. Testprøven må ikke varmes mer
enn én gang.

80-100
60

Hvis ikke annet er oppgitt fra leverandør

5. Rapportering

Oppvarmingstid for prøver opp til 1 liter er
maksimalt 120 min. Større prøver trenger lengre
oppvarmingstid (1-2 liter prøve inntil 3 timer; 2-3
liter prøve inntil 3,5 timer) og røres underveis.
Prøvestørrelser over 5 liter kan stå natten over ved
50 °C over mykningspunktet, og deretter økes
temperaturen med 50 °C i de siste 2 timene.

Kommentar: For bitumenprøve større enn 1 liter
kan en delprøve på minimum 100 gram tas ut med
en temperert varmeskje, eller tilsvarende. Dette
tillates imidlertid ikke for polymermodifisert
bitumen (pmb).
Prøvemateriale etter herdning, inndamping/
destillasjon eller gjenvinning mv. kan bestå av
flere delprøver. Delprøver fra samme opprinnelse
skal slås sammen til en testprøve mens de fortsatt
er flytende, og kan holdes oppvarmet i inntil 60
minutter.
Ta ut prøven fra varmeskapet og rør forsiktig for å
unngå å røre inn luftbobler. Om nødvendig settes
beholderen inn i varmeskapet igjen i maksimalt 5
min for å drive ut luftbobler.

Testrapporten skal inneholde:









type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12594
dato for prøveuttak og for mottak i lab
dato for prøvepreparering
oppvarmingstemperatur
opplysninger om inhomogeniteter i prøven
om det ble utført siling
eventuelle avvik fra angitt prosedyre

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
NS-EN 58 (2012): Bitumen og bituminøse bindemidler – Prøvetaking av bindemidler
NS-EN 1425 (2012): Bitumen og bituminøse
binde-midler - Karakterisering av sansbare
egenskaper

Dersom det forekommer faste partikler av koks
eller annen forurensning, er det tillatt å sile prøven
gjennom et oppvarmet sikt.

R210 Laboratorieundersøkelser
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311 Penetrasjon med nål
Mai 2015 (erstatter metode 14.512, november 1996)

1. Hensikt
Ved metoden bestemmes fastheten til bitumen og
bituminøse bindemidler ved å måle nedtrengning
av en nål i prøven. I den vanlige prosedyren måles
penetrasjoner opp til 330 × 0,1 mm. Ved endrede
betingelser kan penetrasjoner opp til 500
bestemmes.

- justert kontrolltermometer med minimum:
måleområde 0-30 °C og nøyaktighet 0,1 °C

Kommentar: Massen til nål, nålholder og lodd skal
kontrolleres jevnlig. Nålene skal kontrolleres
jevnlig (nålespiss og korrosjon).

4. Fremgangsmåte

2. Definisjoner

4.1. Prøvingsbetingelser

Penetrasjon: dybden en standardisert nål trenger

Penetrasjoner opp til ca. 330  0,1 mm utføres ved
25 °C, 100 g belastning og belastningstid 5 s.

ned i prøvematerialet ved en gitt temperatur,
belastning og tid. Enhet: 0,1 mm.

Hvis forventet penetrasjon er over 330, utføres
prøvingen ved 15 °C. Alternativt kan det ved 25 °C
benyttes lengre nål og dypere prøvekopp.

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- penetrometer, standardisert med eller uten
automatisk utstyr for regulering av
belastningstid og registrering av nedtrengning.
- penetrasjonsnåler, standardiserte, med masse
(2,50 ± 0,05) g og lengde ca. 50 mm
- nåleholderstang (47,50 ± 0,05) g med tilpasset
lodd (50,00 ± 0,05) g. Samlet vekt av stangen,
loddet og nålen skal være (100 ± 0,1) g
- flatbunnet prøvekopp av metall eller glass med
diameter på 55 -70 mm og høyde mellom 3560 mm. Prøven skal alltid være 10 mm dypere
enn det penetrasjonsnålen trenger ned, og
myke materialer (pen>160 × 0,1 mm) bør ha
videre diameter enn harde
- vannbad med kapasitet på minst 10 liter som
kan holde testtemperatur ± 0,15 °C. En
perforert plate for prøvekopper skal stå minst
50 mm fra bunnen og minst 100 mm under
overflaten. Destillert eller avionisert vann bør
benyttes
- overføringskar på minimum 350 ml med
tilstrekkelig dybde til å dekke prøvekoppene
med vann. Både overføringskar og prøvekopp
skal kunne festes i penetrometeret slik at de
ikke beveger seg under måling
- tidsur e.l. som sikrer at prøvingstiden utføres
til nærmeste 0,1 s

R210 Laboratorieundersøkelser

4.2. Preparering av prøven
Prøven skal være tatt ut i henhold til NS-EN 58.
Prøven forberedes som beskrevet i metode 310.
Fyll smeltet bitumen i minst en prøvekopp, til en
dybde mer enn 10 mm dypere enn antatt
penetrasjon.
Tildekk prøvekoppen mot støv. Om nødvendig kan
prøvekoppen settes inn i varmeskapet i 5 min.,
slik at luftbobler kan komme ut av prøven. La
den støpte prøven avkjøles i romtemperatur i 11,5 time for prøvedybde ≤ 45 mm, og 1,5-2,0
timer for prøvedybde på 45-60 mm.
Overfør prøvekoppen til vannbadet med
prøvingstemperatur ± 0,15 °C.
Temperer i 1-1,5 time for prøvedybde ≤ 45 mm
og i 1,5-2 timer for prøvedybde 45-60 mm.
Overføringskaret settes samtidig i badet for
temperering.

Kommentar: For prøving ved 15 °C kan lengre
tempereringstid være nødvendig.
Normale målebetingelser for temperatur,
belastning og belastningstid er:
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a) 25 °C, 100 g og 5 s for penetrasjon opp til 330
b) 15 °C, 100 g og 5 s for penetrasjon over 330.
4.3. Prøving
Kontroller at penetrometeret står i vater og at
nålholderen beveger seg fritt. Rens penetrasjonsnålen med et passende løsemiddel og tørk av med
rent papir e.l. Rustne eller skadde nåler må ikke
benyttes. Hvis ikke annet er spesifisert, skal total
masse være (100,00 ± 0,10) g.

verdi ved å måle med total belastning på 50 g. Ved
å multiplisere målt verdi med √2, fås et estimat på
penetrasjon med 100 g belastning. Resultatet er
kun veiledende.

5. Resultater
Rapporter middelverdien av 3 gyldige
enkeltbestemmelser til nærmeste heltall, gitt i 0,1
mm.

Prøvekoppen settes i overføringskaret som fylles
med vann fra vannbadet til over prøven. Vannet
skal gå over prøvekoppen.

5.1 Usikkerhet

Sett overføringskaret i penetrometeret og utfør
bestemmelsen innen 1 min. Sørg for at prøvekopp
eller overføringskar ikke beveger seg under
målingen.

Tabell 311-2 Nøyaktighet

Repeterbarhet og reproduserbarhet for metoden
er vist i tabell 311-2.

Temperatur

Innstill høyden på nålen slik at spissen så vidt
berører bitumenoverflaten, ved hjelp av nålens
speilbilde i overflaten. Nullstill penetrometeret og
utløs nålen i 5,0 s. Hvis testprøven beveger seg
under bestemmelsen, avbrytes målingen. Les av
nålens nedtrengning i 0,1 mm.

Kommentar: Ved innstilling av nålen kan lys (fra en
kald lyskilde) benyttes.

Penetra-

Repeter-

sjon

barhet

Reproduserbarhet

0,1 mm

r

R

 50

2

3

≥ 50

4 % av middel

6 % av middel

≥ 50

5 % av middel

8 % av middel

25 °C

15 °C

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 1426
type apparat (manuelt eller automatisk)
prøvingstemperatur
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

Foreta minst 3 gyldige enkeltbestemmelser med 3
nåler. Stikkene skal være minst 10 mm fra
hverandre og fra koppveggen. Ved penetrasjon
større enn 100 skal nålene stå i prøven for å
hindre deformasjon av prøveoverflaten. De 3
bestemmelsene kan tas fortløpende hvis
temperaturtoleransen overholdes. Hvis ikke, settes
overføringskaret med prøven tilbake i vannbadet i
minst 5 min før neste bestemmelse.









Hvis avviket mellom verdiene for de tre
enkeltbestemmelsene er større enn angitt i tabell
311-1, skal resultatet forkastes, og ny prøvingen
gjennomføres.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Tabell 311-1 Tillatt avvik mellom
enkeltbestemmelser
Penetrasjon, 0,1 mm
Maks. tillatt avvik
mellom høyeste og
laveste verdi

49

2

50 -

7. Referanser

NS-EN 1426 (2007): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av nålpenetrering
NS-EN 12594 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

150 -

149

4

249

250 -

6

NS-EN 58 (2012): Bitumen og bituminøse
bindemidler- Prøvetaking av bindemidler

8

Etter målingen renses nålene med et passende
løsemiddel. Nålene skal lagres beskyttet mot
korrosjon eller annen skade.

Kommentar: Ved mistanke om høy
penetrasjonsverdi, kan det finnes en tilnærmet

R210 Laboratorieundersøkelser
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312 Mykningspunkt
Mai 2015 (erstatter metode 14.514, november 1996)

1. Hensikt
Ved metoden bestemmes mykningspunkt for
bitumen og bituminøse bindemidler i temperaturområdet 28 °C til 150 °C.
1.1. Prinsipp
To skiver bituminøst bindemiddel, innstøpt i
messingringer med fals, varmes opp i vannbad
(ev. glyserolbad). Hver skive belastes med en
stålkule, som når bindemidlet blir mykere, siger
ned i en utposning til 25 mm under ringene. Se
figur 312-1.

- ferskt destillert eller deionisert vann, fritt for
luftbobler (lagres kjølig før bruk)
- glyserol, 99 % renhet
- slippmiddel, blanding (1:1) av glyserol og
talkumpulver
- prepareringsplate av metall, flat og jevn
overflate, og med nedbrettede kanter
- standardiserte messingringer med rett fals
- standardiserte stålkuler, 9,5 mm diameter og
masse 3,5 g
- begerglass, 600 ml lav form, tilpasset oppsats
for ringer
- oppsats/holder i messing/stål for plassering av
2 ringer og termometer
- vannbad for kondisjonering ved henholdsvis
(5±1) °C og (30±1) °C
- varmeplate, gassflamme e.l. som kan sikre
spesifisert oppvarmingshastighet
- spesifiserte termometere for:
- vann, med måleområde 0-90 °C og
nøyaktighet 0,3 °C eller bedre
- glyserol, med måleområde 30-155 °C og
nøyaktighet 0,3 °C eller bedre
- røreverk, propell- eller magnetrører (40 mm
magnetstav)
- automatisk eller halvautomatisk utstyr kan
også benyttes.

Figur 312-1 Mykningspunkt, manuelt apparat
(Asfaltboka 1996)

Kommentar: Termometre og automatisk utstyr
skal kontrolleres og kalibreres jevnlig.

2. Definisjoner

4. Fremgangsmåte

Mykningspunkt: Den temperaturen hvor et
bindemiddel, under standardiserte betingelser,
oppnår en bestemt fasthet.

4.1 Preparering av prøven

Kommentar: Bitumen har ikke noe bestemt
smeltepunkt og vil ved økende temperatur gradvis
forandre karakter fra halvfast til et mykere og til
slutt flytende materiale.

Det anbefales å forberede minst 4 ringer. Varm
opp ringene til samme temperatur som
bindemiddelet. Legg ringene på en
prepareringsplate (ikke oppvarmet) som er påført
et tynt lag slippmiddelblanding. Fyll ringene med
et lite overskudd av bitumen.

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

R210 Laboratorieundersøkelser

Prøven forbehandles som beskrevet i metode 310.

Avkjøl i minst 30 min. ved romtemperatur. Hvis
prøven har lavt mykningspunkt, avkjøles den ved
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en temperatur 10 °C lavere enn forventet
mykningspunkt.
Skjær av overskudd av bitumen med en oppvarmet
kniv eller spatel. Monter ringene i oppsatsen og
klargjør for temperering.
Tiden fra fylling av ringene og til prøvingen
startes, skal ikke overskride 4 timer.

Hvis avviket mellom to målingene er mer enn 1 °C
for bitumen med mykningspunkt under 80 °C, eller
mer enn 2 °C for pmb og for bindemidler med
mykningspunkt over 80 °C, utfør ny prøving.
Hvis kula bryter helt eller delvis ut av bindemidlet
før bunnplaten nås, utfør ny prøving.

5. Resultater

4.2 Prøving
For mykningspunkt 28-80 °C brukes ferskt
destillert/deionisert vann (heretter omtalt som
vann) i begerglasset. For mykningspunkt 80-150
°C brukes glyserol.
Fyll begerglasset med en tilpasset mengde
vann/glycerol slik at væskestanden blir (50 ± 3)
mm over ringene under kjøring. Temperer
begerglasset med vann/glycerol, stativ, ringer,
magnet/propell og kuler (skal ikke ligge på
prøven, kan legges på bunnen av begerglasset) til
riktig starttemperatur i et vannbad, (5 ± 1) °C for
vann og (30 ± 1) °C for glycerol. Termometeret
skal stå i flukt med nedre kant av ringene. La stå i
15-20 min.

Rapporter middelverdien av to registrerte
mykningspunkt til nærmeste 0,2 °C i området 2880 °C. For mykningspunkt over 80 °C, utført i
glyserol, rapporteres middelverdien til nærmeste
0,5 °C.

Kommentar: Mykningspunkt bestemt i vann er ca.
4 °C lavere enn med glyserol i badet.
5.1. Usikkerhet
Repeterbarhet og reproduserbarhet for metoden
er vist i tabell 312-1.
Tabell 312-1 Nøyaktighet

Plasser ringene med prøve i den spesifiserte
holderen i begerglasset.
Tørk av begerglasset og plasser det på varmeplate
eller automatisk apparat. Ta opp kulene med
pinsett og plasser de i sentreringsdelen midt i
hver ring. Plasser termometeret i flukt med nedre
kant av ringene. Start deretter oppvarming og
røring. Det tillates en tidsperiode for stabilisering
av gradienten, hvoretter temperaturøkningen skal
være konstant med 5 °C/min. For vann skal stabil
gradienten oppnås i løpet av de første 3 min. Etter
de første 3 min skal temperaturøkningen for hvert
minutt ligge innenfor 4,4 °C og 5,6 °C, og
gjennomsnittlig total økning skal være 5 °C/min *
antall minutter ± 1,0 °C.
Bindemiddelet vil etter hvert gi etter for vekten av
kulen, og sige ut av ringen. Noter den temperatur
som badet har når bindemiddelet berører den
nedre plate på holderen, eller når bindemiddelet
bryter lysstrålen ved bruk av automatisk apparat.
Denne temperaturen angir mykningspunktet.

Bitumentype

Repeterbarhet, r

Reproduserbarhet, R

Vann

Umodifisert

1,0 °C

2,0 °C

Vann

Polymermodifisert

1,5 °C

3,5 °C

Glyserol

Oksidert

1,5 °C

5,5 °C

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:









type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 1427
prøvingstemperatur
type apparat og termometer
type væske i begerglasset
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 1427 (2007): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av mykningspunkt –
Ring- og kulemetode

Dersom mykningspunkt målt i vann er ≥ 80 °C,
utføres ny prøving i glycerol.
Dersom mykningspunkt målt i glycerol er ≤ 84 °C,
utfør ny prøving i vann. Dersom mykningspunktet
for ny prøving i vann er ≥ 80 °C, rapporter den
første målingen.

R210 Laboratorieundersøkelser

Badvæske

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
NS-EN 58 (2012): Bitumen og bituminøse
bindemidler- Prøvetaking av bindemidler
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3131 Kinematisk viskositet
April 2015 (erstatter metode 14.522, november 1996)

1. Hensikt
Kinematisk viskositet bestemmes ved å måle tiden
(i sekunder) en bestemt mengde bindemiddel
bruker på å strømme gjennom et kalibrert
kapillarviskosimeter ved en bestemt temperatur.
Kinematisk viskositet beregnes ved å gange antall
sekunder med en gitt viskosimeterkonstant. For
bituminøse bindemidler kan kinematisk viskositet
bestemmes i området 6-300 000 mm2/s ved 60
eller 135 °C. Resultatene kan benyttes til å
beregne dynamisk viskositet når prøvens densitet
ved prøvingstemperaturen er kjent.

2. Definisjoner
Kinematisk viskositet: dynamisk viskositet til et
flytende stoff dividert med dets densitet. Enhet:
mm2/s

Dynamisk viskositet: forholdet mellom
skjærspenning og skjærhastighet, også kalt
viskositet. Enhet: Pa•s. Er et mål for materialets
motstand mot å strømme (flyte).

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- kalibrert kapillarviskosimeter av herdet
borosilikatglass, som kan være:
Cannon-Fenske Opaque Viscometer
BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometer
Zeitfuchs Cross-Arm Viscometer
- kalibrerte termometere for de respektive
måleområder, med minimum:
avlesning 0,05 °C og
nøyaktighet 0,1 °C
Anvend eventuelle korreksjoner på
termometerne.

- bad med omrøring som er anvendelig for
viskosimetrene slik at prøvereservoaret, eller
øverste del av kapillaret er minst 20 mm under
badvæskens overflate
- badvæsken skal være gjennomsiktig. For
målinger ved 60 °C er destillert vann velegnet.
Ved 135 °C benyttes en egnet olje med
flammepunkt høyere enn 215 °C
- badtemperaturen skal ikke variere med mer
enn 0,3 °C ved 60 °C og 0,5 °C ved 135 °C i
viskosimeterets lengderetning eller fra
viskosimeter til viskosimeter i badet
- til viskosimetrene benyttes bestemte holdere
- stoppeklokker med 0,1 sek. inndeling eller
mindre, med en nøyaktighet på minst 0,5 s
over 1000 s
- vannstrålepumpe eller elektrisk vakuumpumpe
til fylling av viskosimeter

Kommentar: Kalibrering og kontroll av kapillarviskosimetre er beskrevet i viskosimeterets
bruksanvisning/sertifikat samt i NS-EN 12595.

4. Fremgangsmåte
4.1 Preparering av prøven
Prøven forbehandles som beskrevet i metode 310.
For å minimalisere tap av flyktige materialer
behandles det homogeniserte materialet på
følgende måte:
Ta ut prøver på ca. 20 ml i små prøvebokser (ca.
30 ml) av egnet materiale. Rør forsiktig i prøven
uten å røre inn luftbobler og dekk til med et tett
lokk.
Temperér viskosimeter og prøve ved aktuell
prøvingstemperatur ± 30 °C (før påfylling av
viskosimeter). Oppvarmingen bør ikke overstige
30 min.

Kommentar: Et kalibrert og standardisert
kvikksølvtermometer som monteres delvis
nedsenket i badet kan også benyttes.

R210 Laboratorieundersøkelser
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4.2 Viskositetsmåling
Den detaljerte fremgangsmåte vil variere noe etter
type viskosimeter som benyttes. For alle typer skal
imidlertid følgende generelle prosedyre benyttes:

Rapporter middelverdien for delmålingene på
viskosimeteret med 3 gjeldende sifre eller
heltallsverdi for verdier > 1 000 mm2/s sammen
med prøvingstemperaturen.
5.2 Omregning til dynamisk viskositet

Benytt et rent, tørt viskosimeter som gir en
gjennomstrømningstid større enn 60 s.
Viskosimeteret forvarmes til
prøvingstemperaturen. Fyll viskosimeteret som
beskrevet for den enkelte type. Monter det
vertikalt i badet. Ved oppnådd prøvingstemperatur
(etter ca. 30 min.), startes gjennomstrømningen
slik som beskrevet for det aktuelle viskosimeter.
Mål tiden til nærmeste 0,1 s som meniskkanten
bruker fra det første målemerket til det andre.
Start samtidig den andre stoppeklokken for å måle
tiden mellom andre og tredje målemerke, og mål
denne tiden til nærmeste 0,1 s. Hvis
gjennomstrømnings-tiden er mindre enn 60 s,
gjenta målingen med et viskosimeter med mindre
kapillardiameter.

Dynamisk viskositet kan beregnes ved å
multiplisere kinematisk viskositet med væskens
densitet ved aktuell prøvingstemperatur.
Når densiteten ikke er kjent, kan en alternativt
beregne dynamisk viskositet for bitumen ved 135
°C ved å multiplisere kinematisk viskositet med
antatt densitet 948 kg/m3. Dette tilsvarer en
densitet på 1015 kg/m3 ved 25 °C.
5.3 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater er vist i tabell
3131-1.
Tabell 3131-1 Usikkerhet
Repeterbarhet

4.3 Rengjøring
Etter målingen tas viskosimeteret forsiktig ut av
badet og renses omhyggelig med et løsemiddel
som prøvematerialet er fullstendig løselig i.
Viskosimeteret renses deretter med et lettflyktig
løsemiddel og tørkes i 2 min ved svak gjennomblåsning med tørr luft.

5.1 Beregninger
Beregn kinematisk viskositet, , for de forskjellige
målemerkene etter formelen:

C = kalibreringskonstanten til viskosimeteret i
mm2/s2
t = gjennomstrømningstid i s

 600 mm2/s

4

6

≥ 600 mm2/s

6

9

ved 60 °C
Myk bitumen

7

9

Myk bitumen etter TFOT

9

20

6

16

Viskositetsforhold
etter/før TFOT

Prøvingsrapporten skal inneholde:

5. Resultater

hvor:

R
% av middel

6. Rapportering

Kommentar: Viskosimeteret kan med fordel
henges opp-ned til avrenning i ca. 30 min. i
varmeskap ved ca. 100 °C før rengjøring med
løsemiddel. Bruk av alkaliske rengjøringsmidler
kan resultere i endrede viskosimeterkonstanter.

(enhet: mm2/s)

r
% av middel
ved 135 °C

Viskosimetrene renses regelmessig med et ikkealkalisk rengjøringsmiddel og skylles godt med
destillert vann og aceton og tørkes deretter med
gjennomblåsning med tørr luft.

=C•t

Reproduserbarhet









type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12595
type viskosimeter som er brukt
prøvingstemperatur
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12595 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av kinematisk
viskositet
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
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3132 Viskositet ved bruk av rotasjonsviskosimeter
Juni 2015 (erstatter metode 14.5133, november 1996)

1. Hensikt

3. Utstyr

1.1 Bakgrunn
Ved metoden bestemmes dynamisk viskositet for
de fleste bituminøse bindemidler med et koaksialt
rotasjonsviskosimeter ved en gitt temperatur.
Aktuell skjærhastighet velges ut fra
sensorgeometri og rotasjonshastighet.

3.1 Rotasjonsviskosimeter
Prøvingen omfatter viskosimetre med et vidt
måleområde mht. skjærhastigheter og
viskositeter.

Kommentar: Denne metoden omfatter ikke
prøving av bitumenemulsjon (standarden gjør det).
1.2 Prinsipp
Et dreiemoment påføres en spindel som roterer i
prøvematerialet i en spesielt utformet
prøvebeholder. Dreiemomentet og spindelens
relative rotasjonsmotstand brukes til å måle
prøvens dynamiske viskositet. Det kan være
nødvendig å bruke en formfaktor knyttet til
apparatur og sensorgeometri, for å regne ut den
dynamiske viskositeten.

Figur 3132-1 viser viskosimeterets rotasjonsspindel og prøvebeholder. Utstyret med
prøvebeholder og roterende spindler, skal kunne
måle innenfor følgende områder:
Skjærhastighet:

1 s-1 til 200 s-1

Dynamisk viskositet:

10-2 Pa·s til 103 Pa·s

Forholdet mellom radiene til prøvebeholder (R2) og
spindel (R1) skal være: R2/R1 ≥ 1,1

2. Definisjoner
Skjærspenning: kraft tangentielt på en overflate
delt på overflatens areal. Enhet Pascal (Pa).

Skjærhastighet: hastighetsgradient til et flytende
stoff vinkelrett på spenningen. Enhet s-1.

Dynamisk viskositet: forholdet mellom
skjærspenning og skjærhastighet, også kalt
viskositet. Enhet: Pa•s (pascal-sekund). Kan angis
som mPa·s (millipascal-sekund). Er et mål for
materialets motstand mot å strømme (flyte).

Newtonsk væske: Væske hvis viskositet er
uavhengig av skjærhastigheten.

Apparent viskositet: uttrykk som karakteriserer
motstanden til å flyte til en newtonsk eller en
ikke-newtonsk væske.

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 3132-1 Prinsippskisse for rotasjonsviskosimeter
3.2 Spindler
Det skal velges passende spindler for apparatet,
slik at dynamisk viskositet kan måles innenfor de
angitte prøvingsbetingelsene. Dynamisk viskositet
bør kunne måles med en nøyaktighet ned til ± 2
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%. For lavviskøse materialer (under 100 mPa·s)
kan det forventes noe dårligere nøyaktighet.

5. Resultater

3.3 Prøvebeholder og temperaturkontroll
Prøvebeholder og tilhørende spindler er spesifikke
for det aktuelle viskosimeteret.
Temperaturkontroll med vann-/oljekappe eller
digel med elektrisk oppvarming, skal holde
temperaturen til prøvematerialet innenfor ± 0,5
°C.

Rapporter middelverdi for viskositet til de to
prøvene i Pa·s eller mPa·s.
Hvis forskjellen mellom de individuelle resultatene
er større enn 10 % av middelverdien, rapporteres
både individuelle resultater og middelverdi.
5.1 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater er vist i tabell
3132-1.

4. Fremgangsmåte

Tabell 3132-1 Usikkerhet

4.1 Preparering av prøven
Prøven forbehandles som beskrevet i metode 310,
der aktuelle oppvarmingstemperaturer er gitt.
Kontroller at viskosimeteret står i vater på et
stabilt underlag. Still inn aktuell
prøvingstemperatur på i henhold til
bruksanvisningen. Monter spindelen i
prøvebeholderen og forvarm dem inntil stabil
prøvingstemperatur er oppnådd.

Repeterbarhet

Reproduserbarhet

r

R

Bitumen og modifisert
bitumen

5%

15 %

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:





Kommentar: Normale prøvingstemperaturer er i
området 90–180 °C for bitumen og modifisert
bitumen, samt 60–90 °C for bitumenløsning.
Bindemiddelprøven skal være lettflytende når den
overføres til prøvebeholderen. Prøvebeholderen
tas ut av apparatet og fylles til riktig nivå i forhold
til valgt spindel. Unngå innkapsling av luftbobler.
Sett prøvebeholderen tilbake i apparatet og senk
spindelen ned i prøven til riktig dybde i følge
viskosimeterets bruksanvisning.
La utstyr og prøvemateriale oppnå
temperaturlikevekt ved svært langsom rotasjon.
Temperaturtoleranser:






type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 13302
type viskosimeter som er brukt
type spindel (sensorgeometri og ev.
formfaktor)
prøvingstemperatur og skjærhastighet
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 13302 (2010): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av viskositet av
bitumen ved bruk av et rotasjonsviskosimeter

± 0,5 °C opp til 100 °C
± 1,0 °C over 100 °C
4.2 Viskositetsmåling
Still inn spindelrotasjonen slik at ønsket
skjærhastighet ± 10 % oppnås. Etter en
stabiliseringstid på (60 ± 5) s avleses viskositeten.

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

Gjenta målingen på en ny prøve.
4.3 Rengjøring
Etter målingen rengjøres prøvebeholder og spindel
i h.t. viskosimeterets bruksanvisning.

R210 Laboratorieundersøkelser
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314 Fraass bruddpunkt
Juni 2015 (erstatter metode 14.517, november 1996)

1. Hensikt
Ved metoden bestemmes Fraass bruddpunkt, som
er den temperaturen hvor bitumen når en kritisk
stivhet og sprekker.
Ved synkende temperatur blir bitumen og
bituminøse bindemidler sprøere. Nedre
brukstemperatur for bindemiddelet kan knyttes til
bruddpunktet.
1.1 Prinsipp
Bindemiddelet smeltes ut i et jevnt lag på en
fleksibel metallplate. Platen kjøles gradvis ned
mens platen bøyes gjentatte ganger, inntil
bitumenfilmen sprekker.

Kommentar: Halvautomatisk eller helautomatisk
bøyeapparat kan erstatte manuelt såframt like
prøvingsbetingelsene kan opprettholdes.
3.1 Vedlikehold
Bøyeapparatet (termometer, kjølehastighet og
bøyemekanisme) bør kontrolleres jevnlig.

4. Fremgangsmåte
4.1 Preparering av prøven
Prøven skal være tatt ut i henhold til NS-EN 58.

2. Definisjoner

Prøven forberedes som beskrevet i metode 310.

Fraass bruddpunkt: er den temperatur der et
bindemiddelsjikt på en metallplate, som bøyes ved
spesifiserte forsøksbetingelser, vil sprekke eller få
riss.

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- manuelt bruddpunktsapparat etter Fraass
bestående av standardisert bøyeapparat med
termometer og kjøleenhet
- plane elastiske stålplater av rustfritt stål:
(41 ± 0,05) mm × (20 ± 0,2) mm × (0,15 ±
0,02) mm
- plateprepareringsapparat med metallplate med
en termostatkontrollert, varm del og en
vannavkjølt, kald del. Magnetblokk (40 mm ×
60 mm × 8 mm), med plass til 2-3 plater, og
et tilpasset deksel. Apparatet skal stå i vater
- spesifisert termometer, -40 til +40 °C med
nøyaktighet 0,5 °C, tilpasset bøyeapparatet
- denaturert sprit (etanol) til kjøleenheten
- kullsyreis til nedkjøling
- gassbrenner med smal flamme («peistenner»),
kan ikke være magnetisk

R210 Laboratorieundersøkelser

- spesialtang for plassering av platene i
bøyeapparatet
- vekt, nøyaktighet ± 0,005 g

Klargjør minimum fire stålplater, som rengjøres
med metylenklorid eller aceton og tørkes godt.
Rustne eller skadde plater må ikke brukes.
Bøy plata forsiktig med hånden og bestem hvilken
side som krummer utover. Tarer og vei inn (0,410
± 0,010) g bindemiddel på den utkrummede siden
av plata. Materialet kan overføres i fast form, eller
i oppvarmet, flytende form.
Legg stålplata med bindemiddel på
magnetblokken som settes på
prepareringsapparatets varme del, og tildekkes
med et deksel. Temperaturen skal ikke overskride
bindemidlets mykningspunkt med mer enn 80 °C.
For polymermodifisert bitumen skal temperaturen
være mellom 180 og 200 °C.
Når bindemidlet har blitt flytende fordeles det
jevnt over hele stålplata med en penetrasjonsnål
e.l.
Etter oppsmelting og fordeling av bindemiddel
skal plata ligge 1-2 min for å sikre et jevnt sjikt.
Før forsiktig en liten gassflamme over plata for å
drive ut luftbobler.
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Skyv forsiktig magnetblokken med plata over til
den kalde delen av prepareringsapparatet ved
hjelp av dekselet eller en metallstav.

To gyldige bestemmelser, som ikke avviker fra
hverandre med mer enn 3 °C, benyttes til å
beregne resultatet.

Oppsmelting, fordeling og avkjøling skal utføres i
løpet av 10 min.

Dersom det er foretatt 4 gyldige bestemmelser,
uten at minst to av disse ligger innenfor ± 3 °C fra
hverandre, benyttes alle 4 til å beregne resultatet.

Etter avkjøling legges platene ved romtemperatur
på et horisontalt underlag, beskyttet mot støv, i
minimum 30 minutter før prøvingen kan starte.
Prøvingen må starte senest 4 timer etter
preparering.

5. Resultater

4.2 Prøving

Rapporter Fraass bruddpunkt som gjennomsnittet
av to, eller fire, gyldige bestemmelser, avrundet til
nærmeste 1 °C. Ved 4 bestemmelser, oppgis også
laveste og høyeste verdi sammen med resultatet.

Prøvingen skal starte ved en temperatur minst 15
°C over forventet bruddpunkt.

5.1 Usikkerhet
Måleusikkerhet for metoden er vist i tabell 314-1.

4.2.1 Manuelt og halvautomatisk apparat

Tabell 314-1 Måleusikkerhet for Fraass
bruddpunkt.

Monter plata i bøyeapparat med spesialtangen.
Vær påpasselig slik at ikke bindemiddelsjiktet
skades ved montering. Sett bøyeapparat med
prøve og termometer ned i det indre røret. Litt
silikagel i bunnen av det indre røret, motvirker
duggdannelse.

Fraass bruddpunkt

Mellom det indre og det ytre røret fylles etanol i
minst 100 mm høyde. Kjøl ned etanolen med små
biter av kullsyreis. Etter 3 min skal
kjølehastigheten være 1 °C pr (60 ± 5) s.
Bøyingen skal starte (8-12) °C før forventet
bruddpunkt. Det skal bøyes en gang for hver °C.
Bøyningen skal foretas ved å dreie på sveiven til
bøyeapparatet med jevn hastighet på 1 omdr./s,
til maksimal bøyning, og deretter straks tilbake
med samme hastighet. Det er totalt 11
omdreininger fram og 11 omdreininger tilbake i
en gjennombøyning. Platen hviler i de (38±5)
sekundene mellom hver bøying.

Kommentar: I et halvautomatisk apparat er
bøyningen motordrevet, der en startknapp trykkes
for å gjennomføre en bøyning. For et
helautomatisk apparat styres nedkjølingen,
bøyingen og registreringen av bruddpunktet av
apparatet.
Observer hele tiden om prøven får sprekker eller
riss. Fortsett bøyningene, en gang pr. min, til det
observeres sprekk eller riss i bindemidlet. Noter
temperaturen for første sprekk eller riss til
nærmeste 1 °C.

Repeterbarhet
r, °C

Reproduserbarhet
R, °C

3

6

Kommentar: Gjelder for manuelt, halvautomatisk
og helautomatisk utstyr.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
- type og identifikasjon av prøven
- referanse til NS-EN 12593
- type apparat (manuelt, halvautomatisk eller
helautomatisk)
- prøvingsresultat
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre
- dato for prøving
- utførende laboratorium

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12593:2007: Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av Fraassbruddpunktet
NS-EN 12594:2014: Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
NS-EN 58:2012: Bitumen og bituminøse
bindemidler- Prøvetaking av bindemidler

4.2.2 Bestemmelser
En bestemmelse er gyldig dersom målt
bruddpunkt ligger mellom 8 °C og 12 °C lavere enn
den temperaturen bøyingen startet på.

R210 Laboratorieundersøkelser
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3151 Endring i bitumens egenskaper ved oppvarming
- Thin Film Oven Test
April 2015 (erstatter metode 14.515, november 1996)

1. Hensikt
I metoden, som forkortes til TFOT, måles den
kombinerte effekt av varme og luft på en
bindemiddelfilm. Metoden brukes til å simulere
oppherding/endringer av bindemidlets egenskaper
ved blanding i et asfaltblandeverk.

Kommentar: TFOT ved 120 °C benyttes til
undersøkelse av myk bitumen. Egenskaper som
undersøkes etter/før TFOT er: masseendring og
kinematisk viskositet.

3.2 Prøving
Vei de tomme skålene til nærmeste 0,001 g. Vei
inn (50 ± 0,5) g flytende prøvemateriale i to eller
flere forhåndsveide skåler. Avkjøl skålene til
romtemperatur (30 min) og vei dem til nærmeste
0,001 g.
Kontroller at rotasjonsplaten står i korrekt stilling,
med maksimalt avvik fra horisontalplanet 3°.

2. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- standardisert varmeskap for bruk opp til 180 °C
med isolert vindu, slik at kontrolltermometeret
kan avleses uten å åpne døra. Varmeskapet
skal være ventilert med innløps- og
utløpsåpning. Ovnen skal ha en roterende hylle
med plass til minimum to skåler
- elektronisk termometer, arbeidsområde 114130 °C med nøyaktighet 0,5 °C og lesbarhet 0,1
°C. Responsen skal være lik et kvikksølvreferansetermometer
- aluminiumskåler, diameter (140 ± 1) mm,
høyde (9,5± 0,5) mm og tykkelse (0,6 ± 0,1)
mm
- prøvebeholder, ca. 250 ml, av metall eller glass
- vekt, nøyaktighet ± 0,001 g

3. Fremgangsmåte
3.1 Preparering av prøven
Prøven forbehandles som beskrevet i metode 310.
Ta tilstrekkelig mengde bindemiddel i et
begerglass eller liknende som tildekkes og varmes
i varmeskap til materialet er flytende (ca. 70-100
°C for myk bitumen). Prøven skal være fri for vann.
Rør om uten å kapsle inn luft.
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For myk bitumen bestemmes kinematisk viskositet
ved 60 °C før og etter TFOT 120 °C.

Temperaturen i varmeskapet bestemmes med
spesifisert termometer plassert midt mellom
rotasjonsplatens senter og ytterkant, og med
sensorspissen ca. 6 mm over plata.
Når varmeskapet har fått konstant temperatur
(120 ± 1) °C, settes prøveskålene raskt inn. Plata
med skålene skal rotere med (5,5 ± 1) omdr./min.
Ulike prøver skal ikke testes samtidig i
varmeskapet.
Prøvene skal stå 5 timer i varmeskapet ved
testtemperaturen. Tiden beregnes fra det
tidspunkt ovnen igjen har nådd 119 °C. Total
oppvarmingstid skal ikke overskride 5 t og 15
min.
Etter endt oppvarming tas skålene ut av
varmeskapet og avkjøles til romtemperatur. Hver
skål veies til nærmeste 0,001 g, og masseendring
beregnes i h.t. punkt 5.
Etter veiing av skålene settes de inn på platen i
varmeskapet igjen. Platen skal rotere i ytterligere
15 min. Ta deretter ut skålene og overfør
materialet til en 250 ml prøvebeholder. Rør om i
materialet, og varm det om nødvendig forsiktig for
å holde det flytende.
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Hvis prøving av materialet ikke kan gjennomføres
med en gang, oppbevares det tildekket mot støv i
beholderen til neste dag.
3.3 Viskositetsmåling
For myk bitumen bestemmes kinematisk viskositet
ved 60 °C etter NS-EN 12595. Unngå å varme opp
materialet mer enn én gang.

4. Resultater
Beregn relativ økning i kinematisk viskositet samt
massendring etter/før TFOT som beskrevet:
, viskositetsforhold

2

=

1

M2 −M1
M1 −M0

5. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12607-2
prøvingstemperatur og resultater, også for
tester utført på oppvarmet materiale
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

2 = viskositet etter oppherding, mm2/s

=

Tillatt avvik mellom to resultater er vist i tabell
3151-1.

6. Referanser

1 = viskositet før oppherding, mm2/s

∆M, prosent masseendring

4.1 Usikkerhet

∙ 100

M0 = masse tom beholder, g
M1 = masse beholder med prøve før test, g
M2 = masse beholder med prøve etter test, g
Massetap angis som negativ masseendring og
masseøkning som positiv masseendring. Beregn
gjennomsnittlig masseendring på minimum to
skåler til nærmeste 0,01 %.

NS-EN 12607-2 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Bestemmelse av motstand mot
herding under påvirkning av varme og luft - Del 2:
TFOT-metode
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
NS-EN 12595 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av kinematisk
viskositet

Beregn viskositetsforhold til nærmeste 0,1.
Rapporter viskositetene før og etter TFOT.
Tabell 3151-1 Usikkerhet
TFOT 120 °C på myk

Repeterbarhet

Reproduserbarhet

r

R

≥ 0,1 % absoluttverdi

0,02 % abs.

0,14 % abs.

 0,1 % absoluttverdi

8,0 % av

38 % av middel

bitumen
Masseendring

middel
Viskositetsforhold,
kinematisk visk. 60 °C
∆  1,5

6 % av middel
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3152 Endring i bitumens egenskaper ved oppvarming
– Rolling Thin Film Oven Test
April 2015 (ny)

- eksikkator
- prøvebeholder, ca. 250 ml, av metall eller glass
- vekt, nøyaktighet ± 0,001 g.

1. Hensikt
I metoden, som forkortes til RTFOT, måles den
kombinerte effekt av varme og luft på en

3. Fremgangsmåte

bindemiddelfilm. Metoden brukes til å simulere
oppherding/endringer av vegbitumens egenskaper
ved blanding i et asfaltblandeverk. Referanse-

3.1 Preparering av prøven

temperaturen er 163 °C.

Testprøven forbehandles om beskrevet i metode
310. Ta ut tilstrekkelig mengde bindemiddel for
den videre prøving i et begerglass eller liknende
som tildekkes og varmes i varmeskap til materialet
er flytende. Prøven skal være fri for vann. Rør om
uten å kapsle inn luft.

En bindemiddelfilm i bevegelse oppvarmes i en ovn
ved gitt temperatur og varighet med konstant
tilførsel av luft. Bindemiddelegenskaper som
normalt undersøkes etter RTFOT, er masseendring,
penetrasjon, mykningspunkt og dynamisk
viskositet.

Bestem først egenskapene til uherdet materiale:
penetrasjon 25 °C, mykningspunkt, dynamisk
viskositet 60 °C mv.

2. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- standardisert ovn med isolert vindu, slik at
innsiden av ovnen er godt synlig,
se
figur 3152-1
- ovnen skal være ventilert med innløps- og
utløpsåpning. Innløpsluften skal passere
varmeelementene i ovnen
- ovnen skal ha en vertikal, sirkulær aluminiumsplate med tilpassede fester og klips for å holde 8
glassbeholdere i horisontal stilling
- elektronisk termostat som kan holde konstant
temperatur ± 0,5 °C i ovnen
- elektronisk termometer, arbeidsområde 150200 °C med nøyaktighet 0,5 °C og lesbarhet 0,1
°C. Responstiden skal være lik et
referansetermometer med kvikksølvkule
- flowmeter som kan måle luftstrøm (4,0 ± 0,2)
l/min ved romtemperatur og vanlig lufttrykk
- et flatt oppkveilet kobberrør som ligger på
bunnen av ovnen. En luftstrøm som varmes opp i
kobberrøret sendes mot glassbeholdernes
åpning på dets laveste punkt når prøveholderen
roterer
- standardiserte beholdere av varmebestandig
glass

R210 Laboratorieundersøkelser

3.2 Prøving

Sørg for at RTFOT-ovnen og de monterte
glassbeholderne står i vater. Ovnen forvarmes ved
prøvingstemperatur i ca. 1 t.
Merk og vei minimum 2 tomme glassbeholdere til
nærmeste 0,001 g. Vei inn flere hvis det skal
utføres prøving av bindemiddel etter RTFOT.
Vei inn 35,0 ± 0,5 g prøvemateriale i hver av de
forhåndsveide glassbeholdere.
De to merkede glassbeholderne til måling av
masseendring avkjøles til romtemperatur i
eksikkator i 1 t. Deretter veies hver av disse til
nærmeste 0,001 g.
Når temperaturen i ovnen er 163 °C, monteres
glassbeholderne med bindemiddel slik at
prøveholderen holdes balansert. Fyll de ubenyttede
plassene i holderen med tomme glassbeholdere.
Lukk ovnsdøra og la prøveholderen rotere med 15
± 0,2 omdr./min. Sett på en luftstrøm på (4,0 ±
0,2) l/min.
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La ovnen igjen oppnå 163 °C med roterende
prøveholder og påsatt luftstrøm. La prøvene stå i
skapet i (75 ± 1) min fra den tid ovnen har oppnådd
162 °C. Deretter tas glassbeholderne ut av ovnen
med egnet redskap.

Tabell 3152-1 Usikkerhet
RTFOT 163 °C

% absoluttverdi:

% absoluttverdi:

verdier  6,5

1,5

2,0

verdier  6,5

3,0

4,0

Viskositetsforhold,
dynamisk visk. 60 °C

5. Rapportering

4. Resultater





type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12607-1
prøvingstemperatur og resultater, også for tester
utført på oppvarmet materiale
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
Dato for prøving.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

T2 = mykningspunkt etter oppherding

NS-EN 12607-1 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Bestemmelse av motstand mot
herding under påvirkning av varme og luft - Del 1:
RTFOT-metode



= 2
1

1= viskositet før oppherding
2= viskositet etter oppherding

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

M −M

= 100 ∙ M2 −M1
1

20

6. Referanser

T1 = mykningspunkt før oppherding

% massendring:

10

Prøvingsrapporten skal inneholde:





endring i mykningspunkt i °C: = T2 – T1

viskositetsforhold, 60 °C:

10

mykningspunkt, °C

Innen 72 t måles egenskaper på herdet materiale
(penetrasjon, mykningspunkt, viskositet mv.)

P2 = penetrasjon etter oppherding

7

Økning i

% av middel:

P1 = penetrasjon før oppherding

0,20

penetrasjon 25°C

3.3 Prøvinger

𝑃2
𝑃1

0,15

Gjenværende

Hvis prøving av materialet ikke kan gjennomføres
med en gang, oppbevares det tildekket mot støv i
beholderen.

= 100 ∙

R

 0,3 % og  0,8 %

Det varme bindemiddelet i de andre
glassbeholderne overføres til en felles
prøvebeholder. Benytt egnet skraperedskap til å få
materiale ut av glassbeholderen. Rør om i prøven
uten å kapsle inn luft.

% gjenværende penetrasjon 25 °C:

Reproduserbarhet

r

Masseendring

To av glassbeholderne avkjøles i eksikkator i ca. 1 t
og veies deretter til nærmeste 0,001 g. Masseendring beregnes i h.t. punkt 4. Dette materialet
benyttes ikke til videre prøving.

Beregn endringer i egenskaper etter oppherding i
RTFOT som beskrevet:

Repeterbarhet

0

M0 = masse tom beholder, g
M1 = masse beholder med prøve før test, g
M2 = masse beholder med prøve etter test, g
Massetap angis som negativ masseendring og
masseøkning som positiv masseendring. Beregn
gjennomsnittlig masseendring på minimum to
skåler til nærmeste 0,01 %.

NS-EN 1426 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av nålpenetrering
NS-EN 1427 (2007): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av mykningspunkt –
Ring- og kulemetode

Beregn viskositetsforhold til nærmeste 0,1.
Rapporter viskositetene før og etter TFOT.
4.1 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater, basert på prøving
av umodifisert bitumen er vist i tabell 5152-1.
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NS-EN 13302 (2010): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av viskositet med et
rotasjonsviskosimeter

Figur 3152-1 Rolling Thin Film Oven med 8 prøvebeholdere av glass montert på en vertikal aluminiumsplate.
Kobberrørkveil for oppvarming av luftstrøm i bunnen av ovnen, flowmeter til venstre for døråpning og vifte
montert øverst i ovnen. (foto: Torbjørn Jørgensen)

R210 Laboratorieundersøkelser
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3153 Lagringsstabilitet for modifisert bitumen
Mai 2015 (erstatter metode 14.522, november 1996)

1. Hensikt
Ved metoden undersøkes om et modifisert bitumen
(oftest polymermodifisert) er lagringsstabil, eller om
det vil separere ved lagring ved 180 °C. Metoden
kan også gi informasjon om bindemidlets
bruksegenskaper etter lagring.

og fortsatt er flytende, klemmes den åpne enden av
tuben igjen litt nedenfor prøvematerialets overflate.
Noe prøvemateriale presses ut av tuben. Tubeenden
presses deretter flat og brettes godt flere ganger.

En homogen prøve lagres i en vertikal beholder ved
180 °C i 3 døgn. Etter nedkjøling deles prøven i 3
like deler. Topp- og bunndelen testes, og verdiene
vurderes mot hverandre.
Hvis en annen lagringstemperatur benyttes, skal
den oppgis i testrapporten.

2. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- aluminiumsrør (tube), lukket i en ende, høyde
minimum 160 mm og diameter 25-40 mm.
- egnet stativ (f.eks. begerglass) for oppbevaring
av tuben stående ved 180 °C i 3 døgn.
- varmeskap, som kan holde (180 ± 5) °C i tre
døgn
- prøvebeholdere av metall
- nikkeltang, stor pinsett e.l. til lukking av tubene

3. Fremgangsmåte

Figur 3153-1 Aluminiumstube for varmelagring og
prøvebeholder for topp og bunn. (Foto: Torbjørn
Jørgensen)

Prøven skal være tatt ut i henhold til NS-EN 58.

3.2 Varmelagring

Prøven forberedes som beskrevet i metode 310.

Senest 1 time etter fylling settes tuben i vertikal
stilling i varmeskap ved (180 ± 5) °C for lagring i (72
± 1) t.

Forbered tilstrekkelig prøvemengde til det antall
tuber som trengs for den videre testingen (hver
tube rommer ca. 150 gram, som gir ca. 50 gram
materiale per test).
3.1 Fylling av tuben
Hell det flytende prøvematerialet forsiktig i tuben
for å unngå innkapsling av luftbobler, til en høyde
på 100-120 mm.

Prøvene tas deretter forsiktig ut av varmeskapet og
kjøles til romtemperatur, fortsatt i vertikal stilling.
Fjern aluminiumet fra prøven. Legg prøven
horisontalt og del den i 3 like deler med en varm
kniv. Topp- og bunndelene overføres til hver sin
beholder merket "topp" og "bunn" (midtdelen kan
kastes).

Tuben lukkes godt for å unngå reaksjon med luft
under lagringen. Etter at prøvematerialet er fylt på

R210 Laboratorieundersøkelser
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Kommentar: Det er en fordel om prøven kjøles ned
f.eks. 30 min. ved -20 °C før aluminiumet skrelles
av. Da går det lettere. En ikke-standardisert
reserveløsning er å smelte delprøven ut av
aluminiumstuben.
Topp og bunn testes hver for seg, og resultatene
sammenlignes.

Kommentar: I henhold til produktstandarden for
polymermodifisert bitumen, NS-EN 14023, kan det
settes krav til maks differanse mellom topp og bunn
for penetrasjon eller for mykningspunkt.

5. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 13399 (2010): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av lagringsstabilitet for
modifisert bitumen
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

4. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 13399, og til valgt
testmetode
målte verdier for topp og bunn for den
benyttede prøvingsmetoden, samt differanse
mellom topp og bunn
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving
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3161 Elastisk tilbakegang for modifisert bitumen
med duktilometer
Juni 2015 (erstatter metode 14.523, november 1996)

1. Hensikt
I metoden bestemmes elastisk tilbakegang til
modifisert bitumen i et duktilometer ved 10 °C
eller 25 °C. Metoden benyttes spesielt for
bedømmelse av bitumen modifisert med
termoplastiske elastomerer.

-

En testprøve strekkes ved spesifiserte betingelser
til 200 mm. Bitumentråden klippes av på midten.
Etter 30 min måles avstanden mellom halvtrådene,
og prosentvis tilbakegang beregnes.

-

2. Definisjoner

og være langt nok til å strekke prøvene minst
200 mm
trekkmotor som kan strekke to prøver
samtidig, og som har festepunkter som passer
til prøveholderne. Strekkingen skal skje med
konstant hastighet (50,0 ± 2,5) mm/min under
prøvingen
sparkel eller kniv til trimming av testprøve
slippmiddel, blanding (1:1) av glyserol og
talkumpulver, eller av silikon
saks
linjal, med måleområde fra 0 til 200 mm, og
nøyaktighet på ±1 mm

Trimming: fjerning av overskytende materiale fra

4. Fremgangsmåte

prøve støpt i standardisert form. Utføres ved
beskjæring med varm sparkel e.l.

4.1 Preparering og kondisjonering av testprøven
Prøven skal være tatt ut i henhold til NS-EN 58.
Prøven forberedes som beskrevet i metode 310.

Bitumentråd: den delen av testprøve som er
strukket ut til en tråd

Halvtråder: de to deltrådene som fås etter at
testprøven strekkes 200 mm til en tråd og klippes
over på midten

Elastisk tilbakegang: prosentvis avstand mellom
halvtrådene etter 30 min etter klipping, i forhold
til full lengde på 200 mm.

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- standardiserte prøveformer av metall, med to
endestykker med hull i til trekkapparatets
festepunkter. Til hver prøveholder er det en
underlagsplate med festeskruer, for utstøping
av testprøven
- standardisert duktilometer med vannbad,
hastighetsregulator og automatisk stopp
- vannbadet skal ha temperaturkontroll og
sirkulasjon slik at testtemperaturen kan holdes
± 0,5 °C. Badet skal ha plass til minst to prøver

R210 Laboratorieundersøkelser

Ende- og sidestykkene til formene forvarmes før
støping av prøver, for å sikre at bindemiddelet
flyter godt ut, for å unngå luftlommer i prøven.
Bunnplaten og sidestykkene smøres med
slippmiddel. Minst to sett med former settes
sammen og festes på underlagsplate.
Tøm smeltet bindemiddel i en tynn stråle fram og
tilbake i formen, fordel jevnt til det blir et lite
overskudd. Avkjøl i luft ved romtemperatur i ca.
60 min. Trim bort overskudd av prøvemateriale
med en oppvarmet sparkel eller kniv.
Plasser prøvestykkene i vannbadet ved aktuell
prøvingstemperatur ± 0,5 °C i (90 ± 10) min.
Aktuell prøvingstemperatur er angitt i forbindelse
med krav til elastisk tilbakegang.
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4.2 Prøving
Temperaturen i duktilometeret kontrolleres i hver
ytterende for strekkingen, i samme høyde som
prøvene.
Etter 90 min i vannbadet fjernes underlagsplaten
og sidestykkene forsiktig. Defekte prøver
forkastes. Endestykker monteres på
trekkapparatet i duktilometeret. Selve strekkingen
skal startes (150 ± 10) min etter støping.
Testprøvene strekkes med hastighet (50,0 ± 2,5)
mm/min til (200 ± 1) mm. Innen 10 s etter stopp,
klippes bitumentråden over på midten med en
saks. Halvtrådene vil trekke seg tilbake. Hvor mye
og hvor raskt avhenger av type materiale.

Dersom verdiene for elastisk tilbakegang til to
delprøver ikke avviker mer enn 5 %, rapporteres
middelverdien.
Hvis avviket er større enn 5 %, bestemmes en
tredje delprøve. Middelverdi av de to delprøvene
som ligger nærmest hverandre rapporteres
såfremt deres enkeltverdier ikke avviker mer enn 5
%. Hvis disse to avviker mer enn 5 %, utføres en ny
prøving med to nylagede testprøver.
5.1 Usikkerhet
Måleusikkerhet for metoden er angitt i tabell
3161-1.
Tabell 3161-1 Måleusikkerhet for metoden

Etter 30 min måles avstanden mellom endene på
halvtrådene med linjal til nærmeste mm.

Kommentar: Dersom halvtrådene er krumme, kan
de forsiktig rettes ut, slik at det lar seg gjøre å
måle avstanden. Dette må skje uten at trådene blir
strukket ekstra eller varmet opp av håndteringen.
Hvis bitumentråden ryker før den er strukket til
200 mm, rapporteres lengden som prøven røk på.

Kommentar: Elastisk tilbakegang bestemt ved for
kort forlengning (ved brudd), regnes ikke som en
gyldig prøving i forhold til spesifikasjonskrav.

5. Resultater
For hver delprøve beregnes elastisk tilbakegang RE
til nærmeste hele % etter følgende formel:

𝑅𝐸 =

d
L

∙ 100

Repeterbarhet
r

Reproduserbarhet
R

4%

7%

Elastisk tilbakegang

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:








type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 13398
testtemperatur
total lengde prøven er strukket
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 13398 (2010): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av elastisk tilbakegang
for modifisert bitumen

hvor:
d = avstand mellom halvtrådene i mm
L = total lengde, vanligvis 200 mm. Hvis tråden
ryker før dette, er L lengden ved brudd

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

start

avsluttet prøving

Figur 3161-1 Elastisk tilbakegang; bitumen (nederst) og polymermodifisert bitumen (øverst).
(Foto: Wenche Hovin)
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3162 Elastisk tilbakegang til modifisert bitumen med
dynamisk skjærreometer (DSR)
Juni 2015 (ny)

1. Hensikt
1.1. Bakgrunn
I metoden bestemmes elastisk tilbakegang til
modifisert bitumen med krypmåling på et
dynamisk skjærreometer (DSR). Prøvingen utføres
vanligvis ved 10 °C, men kan også utføres ved
høyere temperaturer.
1.2. Prinsipp
I skjærreometeret benyttes plate-plate geometri
der prøven plasseres mellom to plater. Den ene
platen påføres en kraft som gir en skjærspenning i
prøven slik at den deformeres/kryper i
kraftretningen. Krypbevegelsen fremstilles grafisk
som deformasjon (strain) som funksjon av tid i en
retardasjonskurve, se figur 3162-1.

Figur 3162-1 Elastisk tilbakegang på DSR. Kurve
A: elastisk PMB, Kurve B: bitumen 70/100. Elastisk
tilbakegang (recovered strain) etter 5 min.
Retardasjons- og relaksjonsdel av kurve A er
angitt med piler.

Dynamisk viskositet: forholdet mellom

Etter 60 s tas den påførte kraften bort, og
deformasjonen tillates å gå tilbake i 10 min.
Tilbakegangen fremstilles grafisk som
deformasjon i en relaksasjonskurve, se figur
3162-1.

skjærspenning og skjærhastighet, også kalt
viskositet. Enhet: Pa•s (pascal-sekund). Er et mål
for materialets motstand mot å strømme (flyte)

Skjærdeformasjon, strain (): Forholdet mellom den

Elastisk tilbakegang beregnes som forholdet
mellom gjenvunnet deformasjon etter 10 min
relaksasjon og maksimal deformasjon etter 60 s
retardasjon.

ene platens bevegelse og gapet mellom platene.

Prøvens viskositet i siste del av retardasjonskurven
kan beregnes og gir et mål for krypviskositeten.

Kommentar: Når prøvematerialet fyller et gap på
1,0 mm, og den ene platen har beveget seg 2,0
mm, er skjærdeformasjonen () = 2 mm/1 mm =
2,0 strain. Skjærdeformasjonen uttrykkes i strain
eller % strain.

2. Definisjoner

3. Utstyr

Skjærspenning: kraft tangentielt på en overflate

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

delt på overflatens areal. Enhet Pascal (Pa)

Skjærhastighet: hastighetsgradient til et flytende
stoff vinkelrett på spenningen. Enhet s-1

R210 Laboratorieundersøkelser

- dynamisk skjærreometer (DSR) med et
temperaturkontrollsystem som dekker området
5 °C til 85 °C, med en nøyaktighet på ± 0,1 °C
- DSR skal være utstyrt med parallell plate
målegeometri. Gapet mellom platene skal være
konstant over hele deres areal
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Kommentar: For krypmålinger ved 10 °C velges
8 mm plate. For krypmålinger ved 40 - 60 °C
velges 20 mm plate
- silikonformer, silikonpapir e.l. for innveiing og
støpning av testprøver, disse må ikke klebe til
prøven
- trimmeverktøy for å tilpasse testprøven mellom
platene (kniv, spatel eller spesialverktøy)
- ventilert varmeskap som kan holde 50-200 °C
med en nøyaktighet på ± 5 °C

4. Fremgangsmåte

a) Forbelastning: 0,200 kPa i 5 s
b) Likevektspause 20 s (ev. deformasjon
nullstilles)
c) Påført spenning: 10,00 kPa i 60 s (retardasjon)
d) Avlastning av spenning i 600 s (relaksasjon)
Den påførte spenningen i c) tilpasses så
deformasjonen (1 ) blir 1,0-1,5 strain. Hvis DSR
kan stilles inn til ønsket deformasjon, settes den
til 1,2 strain.
Gjenta målingen på en ny testprøve.

4.1 Innstilling av reometeret
Still inn reometeret i h.t. manualen til krypmåling
ved 10 °C med 8 mm plategeometri. Platene skal
være grundig rengjort før innstilling. Først
nullstilles gapet og deretter innstilles aktuelt gap
for prøvingen (1,000 mm). Gapet økes til 1,0251,050 mm før testprøven settes på

Kommentar: DSR med temperaturkontrollsystem
skal kalibreres/kontrolleres med jevne
mellomrom. Moderne DSR har innebygd
programvare som kan kontrollere apparatets
funksjon.
4.2 Prøvepreparering
Prøven forbehandles om beskrevet i metode 310,
der aktuelle oppvarmingstemperaturer er gitt.
Bindemiddelprøven skal være lettflytende når den
overføres til formen eller silikonpapiret. Lag
minimum tre testprøver. Om nødvendig veies
prøven inn med et lite overskudd som seinere
trimmes bort. Unngå innkapsling av luftbobler og
dekk til mot støv. Prøvingen skal foretas mellom
30 min og 24 t etter utstøpning.
4.3 Krypmåling
Legg på prøven på 8 mm platesensor, mest mulig
sentrert på sensoren. Monter platen og still inn
gapet til 1,025-1,050 mm etter at temperaturen
har gått ned til (10 ± 0,1) °C.

Kommentar: Det kan være nødvendig å benytte
høyere temperatur på platene for å sikre god heft
mellom bindemiddel og plate. I så fall bør et noe
større gap stilles inn.
Trim bort alt prøvemateriale som ligger utenfor
platene. Reduser gapet til (1,00 ± 0,01) mm.
Prøven skal nå bule noe ut mellom platene.
La prøven tempereres i minst 15 min. Nullstill
deformasjonsverdien (strain) før prøvingen startes.
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Krypmålingen utføres etter følgende innstillinger:

5. Resultater
Beregn elastisk tilbakegang ET etter:

ET(%) = 100 ∙

ε1 −ε2
ε1

1 = deformasjon ved slutten av krypfasen
2 = deformasjon ved slutten av tilbakegangsfasen
Bestem krypviskositeten for siste del av
krypkurven i MPa·s.

Kommentar: Programvaren i DSR kan beregne
viskositet ved slutten av krypfasen
Rapporter middelverdi for to målinger av elastisk
tilbakegang, samt middelverdi for krypviskositet.
5.1 Usikkerhet
Usikkerhet i metoden er ikke etablert.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøven
referanse til denne metode
prøvingstemperatur
prøvingsresultat: ET (%) og viskositet
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
NS-EN 14770-1 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Bestemmelse av kompleks
skjærmodul og fasevinkel - Dynamisk skjærreometer (DSR)
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3171 Kompleksmodul og fasevinkel med dynamisk
skjærreometer (DSR)
Juni 2015 (ny)

Fasevinkel, : Faseforskjell mellom maksimal

1. Hensikt

spenning og maksimal deformasjon i en
harmonisk sinusformet oscillasjon.

1.1 Bakgrunn
I metoden undersøkes ulike reologiske egenskaper
til bituminøse bindemidler med et dynamisk
skjærreometer (DSR). Med oscillerende prøving
bestemmes kompleksmodulen og fasevinkelen ved
ulike frekvenser og temperaturer

Lineært viskoelastisk område: Måleområde

Prøvingen utføres vanligvis i temperaturområdet
25-85 °C. Prøvingstemperatur velges etter type
bindemiddel som skal testes.

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

Metoden kan brukes på ferskt, aldret eller
gjenvunnet bindemiddel.

Kommentar: Det henvises til gjeldende
metodestandarder samt reometerets
bruksanvisning og programvare.
1.2 Prinsipp
I skjærreometeret benyttes plate-plate geometri
der bindemiddelprøven plasseres mellom to
plater. En oscillerende skjærspenning påføres
prøven. Prøvens respons på spenningen blir målt
(«controlled stress måling». Alternativt kan en
oscillerende skjærdeformasjon påføres prøven, og
prøvens respons (skjærspenning) måles
(«controlled strain måling»).
Prøvingen utføres i det lineære viskoelastiske
området for den aktuelle prøvingen

3. Utstyr
- dynamisk skjærreometer (DSR) med et
temperaturkontrollsystem som dekker området
5 °C til 85 °C, med en nøyaktighet på ± 0,1 °C
- DSR skal være utstyrt med parallell plate
målegeometri. Gapet mellom platene skal være
konstant over hele deres areal
- silikonformer, silikonpapir e.l. for innveiing og
støpning av testprøver, disse må ikke klebe til
prøven
- trimmeverktøy for å tilpasse testprøven mellom
platene (kniv, spatel eller spesialverktøy)
- ventilert varmeskap som kan holde 50-200 °C
med en nøyaktighet på ± 5 °C

4. Fremgangsmåte
Se NS-EN 14770 (2012)

5. Resultater
Angi benyttet test-geometri (platediameter og
gap-høyde). Rapporter frekvens(er) og
temperaturer i prøvingen, verdier for
kompleksmodul (G*) i Pa med tre gjeldende sifre,
samt verdier for fasevinkel () i grader til
nærmeste 0,3 °.

2. Definisjoner
Skjærspenning: kraft tangentielt på en overflate
delt på overflatens areal. Enhet Pascal (Pa)

Kompleks skjærmodul (Kompleksmodul), G*:
Forholdet mellom maksimal spenning og
maksimal deformasjon i en harmonisk sinusformet
oscillasjon.
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(deformasjon) der kompleksmodulen er uavhengig
av skjærspenning eller deformasjon.

Om mulig presenteres resultatene grafisk, f.eks.
når det utføres et frekvenssveip ved samme
temperatur.
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5.1 Usikkerhet
Se NS-EN 14770 (2012).

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøven
referanse til denne metode
prøvingstemperatur, test-geometri mv.
prøvingsresultat(er)
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving
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7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 14770 (2012): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Bestemmelse av kompleks
skjærmodul og fasevinkel - Dynamisk skjærreometer (DSR)
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
ASTM D7175 (2008): Standard Test Method for
Determining the Rheological Properties of Asphalt
Binder Using a Dynamic Shear Rheometer
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3172 Multippel spenningskryp og tilbakegang med
dynamisk skjærreometer (DSR)
Juni 2015 (ny)

1. Hensikt
1.1 Bakgrunn
I metoden bestemmes prosent elastisk tilbakegang
og ikke-gjenvinnbar krypføyelighet (nonrecoverable creep-compliance) til bituminøse
bindemidler med multippel spenningskryp og
tilbakegang (Multiple Stress Creep Recovery Test),
MSCRT. Krypmålingen utføres med et dynamisk
skjærreometer (DSR) ved en gitt temperatur.

Kommentar: Metoden benyttes til bedømmelse av
polymermodifisert bitumen. Metoden kan brukes
på ferskt, aldret eller gjenvunnet materiale.
Prøvingen utføres vanligvis ved 60 °C eller 70 °C.
1.2 Prinsipp
I DSR benyttes plate-plate geometri med prøven
plassert mellom to plater. Den ene platen påføres
en kraft som gir en skjærspenning i prøven slik at
den deformeres/kryper i kraftretningen.
I MSCRT utføres 10 sykler med 1 s belastning som
gir deformasjon (kryp), etterfulgt av 9 s uten
belastning, hvor deformasjonen kan gjenvinnes
(tilbakegang).

Figur 3172-1 Ikke-gjenvinnbar krypføyelighet
(non-recoverable creep-compliance) ved 100 Pa
og 3200 Pa skjærspenning.

2. Definisjoner
Non-recoverable creep-compliance, Jnr:

Prøvingen utføres ved to spenningsnivåer. Først
med 100 Pa skjærspenning, og deretter med 3200
Pa skjærspenning. Se figur 3172-1.

Gjenværende tøyning etter en kryp- og
tilbakegangssyklus, delt på den påførte
skjærspenningen (enhet kPa-1).

I prøvingene bestemmes bl.a.:

Skjærdeformasjon (strain), : Forholdet mellom

- Gjennomsnittlig ikke-gjenvinnbar krypføyelighet (Jnr 0,1kPa og Jnr 3,2kPa) for 10 sykler
- Gjennomsnittlig elastisk tilbakegang (% R0,1kPa
og % R3,2kPa) for 10 sykler
- Spenningssensitivitet (Jnr-diff), som er prosent
forskjell mellom Jnr 0,1kPa og Jnr 3,2 kPa.
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den ene platens bevegelse og gapet mellom
platene.

Kommentar: Når prøvematerialet fyller et gap på
1,0 mm, og den ene platen har beveget seg 2,0
mm, er skjærdeformasjonen () = 2 mm/1 mm =
2,0 strain. Skjærdeformasjonen uttrykkes i strain
eller % strain.
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3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- dynamisk skjærreometer (DSR) med et
temperaturkontrollsystem som dekker området
5 °C til 85 °C, med en nøyaktighet på ± 0,1 °C.
Se figur 3172-2
- parallell plate målegeometri, diameter 25 mm.
Gapet mellom platene skal være konstant over
hele deres areal
- silikonformer, silikonpapir e.l. for innveiing og
støpning av testprøver, disse må ikke klebe til
prøven. Se figur 3172-3
- trimmeverktøy for å tilpasse testprøven mellom
platene (kniv, spatel eller spesialverktøy)

Figur 3172-2 Dynamisk skjærreometer, DSR. (W.
Hovin)

- ventilert varmeskap som kan holde 50-200 °C
med en nøyaktighet på ± 5 °C

4. Fremgangsmåte
Benytt aktuell standard.

5. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøven
referanse til benyttet standard
prøvingstemperatur
prøvingsresultater
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

Figur 3172-3 Silikonform med testprøve. (W.
Hovin)

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
prEN 16659 (2015): Bitumen and Bituminous
Binders- Multiple Stress Creep and Recovery Test
(MSCRT)
ASTM D7405 (2010): Standard Test Method for
Multiple Stress Creep and Recovery (MSCR) of
Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer
NS-EN 14770 (2012): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Bestemmelse av kompleks
skjærmodul og fasevinkel - Dynamisk skjærreometer (DSR)
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
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3181 Kohesjon og strekkegenskaper for modifisert
bitumen ved kraftduktilitetmetoden
Juli 2015 (ny)

1. Hensikt
Metoden benyttes til å bestemme strekkegenskaper
for bituminøse bindemidler, fortrinnsvis
polymermodifisert bitumen, ved
kraftduktilitetmetoden.
1.1 Prinsipp
En formstøpt prøve strekkes ved konstant fart til en
forlengelse på 1333 %. Deformasjonsenergien
beregnes fra kraftkurven for et gitt område etter
den første toppen. Kohesjonsenergien er et mål på
styrken i polymernettverket.

2. Definisjoner

4. Fremgangsmåte
4.1 Preparering og kondisjonering av prøve
Prøven skal være tatt ut i henhold til NS-EN 58.
Prøven forbehandles som beskrevet i metode 310.
Ende- og sidestykkene til formene forvarmes før
støping av prøver, for å sikre at bindemiddelet
flyter godt ut, for å unngå luftlommer i prøven.

Deformasjonsenergi, Ei: Energi, målt i Joule (J),
overført som følge av strekkingen inntil en
forlengelse på i meter.

Kohesjonsenergi, E*i: Deformasjonsenergi dividert
på det initiale tverrsnittsarealet av prøven (i cm2).

Trimming: Fjerning av overskytende materiale fra
prøve støpt i standardisert form. Utføres ved
beskjæring med varm sparkelspade e.l.

3. Utstyr
- vannbad tilknyttet kjøletermostat, trekkmotor,
kraftsensorer og registreringsutstyr med mer,
som sikrer:
- Uniform temperatur med stabilitet på ± 0,5 °C
ved aktuell prøvingstemperatur
- Festepunkter for minst 3 prøver på en trekkenhet
- Strekking med konstant hastighet på
(50,0±2,5) mm/min til 450 mm
- Registrering av forlengelse av prøven
(strekklengde), med nøyaktighet på ± 1 mm
- Registrering av strekkbelastning opptil 300 N,
med nøyaktighet på ± 0,1 N
- 3 sett standardiserte former for støping av
prøve. Hver form består av to endestykker, med
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hull for innfesting på trekkenheten, og to
sidestykker, samt en tilhørende bunnplate med
skrue for å feste formene
- egnet utstyr til trimming av støpte prøver, f.eks.
sparkelspade og gassbrenner.
- slippmiddel (blanding av dextrin-/talkumpulver
og glycerol, eller silikon)

Bunnplaten og sidestykkene smøres med
slippmiddel, og minst 3 sett med former settes
sammen og festes på bunnplatene.
Fyll hver form med flytende bindemiddel i en framog-tilbake-bevegelse, til det er litt overskudd i
formen.
La de støpte delprøvene stå til avkjøling i
romtemperatur i minst 1 time. Trim prøvene.
Temperer til ønsket prøvingstemperatur i (90±10)
minutter før prøving. Prøvingen skal utføres innen
12 timer etter støping.
Aktuell prøvingstemperatur er angitt i forbindelse
med krav til kohesjon.
4.2 Prøving
Ferdig tempererte prøver skyves av bunnplaten, og
festes til trekkenheten før sidestykkene fjernes.
Defekte prøver forkastes.
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Kommentar: All håndtering av prøvene må foregå
nede i det tempererte vannbadet, og uten at den
tempererte prøven blir oppvarmet av håndteringen.

Kohesjonsenergien, E*0,2-0,4, gitt i Joule/cm2,
beregnes ved å dividere deformasjonsenergien med
det initiale tverrsnittsarealet av prøven, som alltid
vil være 1 cm2.
Sluttresultatet er gjennomsnittlig kohesjon med
standardavvik beregnet fra tre delprøver.

Kommentar: Det er ikke oppgitt maksimum tillatt
avvik mellom delprøvene for denne metoden.
Dersom standardavviket er større enn oppgitt
reproduserbarhet, bør det vurderes å utføre ny
prøving.
5.2 Usikkerhet
Måleusikkerhet for metoden er gitt i tabell 3181-1.

Figur 3181-1 Støpte prøver - ferdig montert og
klare for strekking (W. Hovin).

Tabell 3181-1 Måleusikkerhet

Prøvene strekkes med en konstant fart på
(50,0±2,5) mm/min til 450 mm. Dersom en prøve
ryker, gjennomføres en ny prøving. Dersom neste
prøve også ryker, betyr dette at materialet er for
sprøtt ved prøvingstemperaturen.

Kommentar: I beskrivelsen i standarden står det at
det er vanlig å starte med en prøvingstemperatur
på (5,0± 0,5) °C, og at temperaturen skal økes i
trinn på 5 °C, inntil materialet lar seg teste uten
sprøhetsbrudd. I spesifikasjonen er kravverdien
knyttet til en spesifikk prøvingstemperatur.

5. Resultater
5.1 Beregninger
For hver delprøve beregnes deformasjonsenergien,
E0,2-0,4, gitt i Joule (J), som integralet av kraftkurven
fra 200 mm til 400 mm strekklengde, som illustrert
i figur 3181-2.

Kohesjon

Repeterbarhet

Reproduserbarhet

E*0,2-0,4

r

R

<1

J/cm2

0,11

≥ 1 J/cm2

J/cm2

8%

0,39 J/cm2
33 %

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 13589
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
prøvingstemperatur og strekkhastighet
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 13589 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Bestemmelse av strekkegenskaper
for modifisert bitumen ved kraftduktilitetmetoden
NS-EN 12594 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Tilberedning av prøve
NS-EN 58 (2012): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Prøvetaking av bindemidler

Figur 3181-2 Strekkbelastning som funksjon av
strekklengde. Det skraverte arealet mellom xaksen og kraftkurven viser deformasjonsenergien i
området 0,2 m til 0,4 m (E0,2-0,4).
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321 Densitet bituminøse bindemidler
April 2015 (erstatter metode 14.518, november 1996)

1. Hensikt

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

1.1 Bakgrunn
Bindemidlers densitet eller spesifikke vekt
bestemmes som masse pr. volumenhet ved aktuell
temperatur i et kalibrert pyknometer med
kapillarpropp.
Metoden kan brukes på halvfaste og faste
bindemidler som ikke er blandbare eller løselige i
vann og som ikke har en slik konsistens at prøven
vil flyte opp. Metoden er ikke egnet for
emulsjoner.

- vekt, nøyaktighet ± 0,001 g
- glasspyknometer med hullet propp
(kapillarpropp) med kapasitet 23-30 cm3, se
figur 321-1
- vannbad, nøyaktighet ± 0,2 °C
- termometer, nøyaktighet ± 0,1 °C
- begerglass, 600 ml lav form
- destillert eller deionisert vann (for
bitumenløsning kan isopropanol brukes)

1.2 Prinsipp
Masser av like volum av bituminøst materiale og
testvæske (destillert vann) sammenlignes. Like
volum bestemmes i et overfylt pyknometer som
tempereres i et vannbad. Det kalibrerte
pyknometeret fylles ¾ med bindemiddel og veies
med påsatt kapillarpropp. Deretter fylles
pyknometeret med testvæske (vann) og veies på
nytt. Av forskjellene i masse beregnes
bindemidlets spesifikke vekt og densitet.

Figur 321-1 Sylindrisk og konisk pyknometer.

2. Definisjoner

4. Fremgangsmåte

Densitet, : masse pr. volumenhet av materialet,
enhet kg/m³. Standard temperatur er (25 ± 0,2)
°C. Densiteten, , beregnes fra bindemidlets
spesifikke vekt, d.

Spesifikk vekt (Relativ densitet), d: Forholdet
mellom densiteten til bindemidlet () og
densiteten til destillert vann (T) ved samme
temperatur (vanligvis 25 °C).

d25/25 =

ρ
ρT

4.1 Kalibrering av pyknometer
Kalibrering skal utføres minst en gang i året.
Fyll begerglasset med friskt destillert vann, slik at
avstanden fra vannoverflaten ned til toppen av
pyknometeret blir minst 40 mm. Sett begerglasset
i vannbadet slik at avstanden fra bunnen i
begerglasset til overflaten av vannet i vannbadet
er minst 100 mm. Begerglasset skal nå over vannoverflaten. Om nødvendig festes begerglasset.
Vannbadet skal holde (25 ± 0,2) °C.
Merk og rens pyknometeret. Merket kapillarpropp
og pyknometer skal alltid høre sammen.
Vei pyknometer til nærmeste mg med proppen
påsatt (masse A) uten å berøre det med fingrene.

R210 Laboratorieundersøkelser
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Fyll pyknometeret med friskt destillert/deionisert
vann. Sett pyknometer med propp i begerglasset
med vann. La alt stå i vannbadet i minst 30 min
ved 25 °C. Ved bruk av destillert vann skal vannet
stå over pyknometeret. Ved bruk av isopropanol
skal vannet rekke halvveis opp på kapillarproppen.
Ta opp, tørk av og avkjøl. Vei masse B til
nærmeste mg. Kapillarproppen må bare tørkes av
en gang, selv om det danner seg en liten
vanndråpe pga. ekspansjon.
4.2 Prøving
Før prøving kontrolleres at tomt pyknometer med
propp har samme masse A som ved kalibrering.
Tillatt avvik er 5 mg, ellers må ny kalibrering
utføres.
Prøven forbehandles som beskrevet i metode 310.
Smelt prøven i varmeskap til den er tyntflytende
(80-90 °C over mykningspunktet). Varm i maks.
30 min.

Beregn spesifikk vekt til nærmeste 1 kg/cm³ etter
følgende formel:

=
hvor:

T er densiteten til destillert vann ved 25 °C

som er 997 kg/m³. Densiteten til isopropanol
ved 25 °C er 778 kg/m³.
Rapporter gjennomsnittet av to bestemmelser,
som ikke får avvike mer enn 2 kg/m3.
5.1 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater, densitet 25 °C er
vist i tabell 321-1.
Tabell 321-1 Usikkerhet
Bindemiddel

Et rent, tørt og oppvarmet pyknometer (50-80 °C)
fylles ¾ opp uten å innføre luftbobler. Hvis det er
synlige luftbobler, settes pyknometeret uten propp
i varmeskap 80-90 °C over mykningspunktet i (20
± 2) min (dette gjelder ikke for bitumenløsning).
Avkjøl i luft i minst 40 min og vei pyknometer med
påsatt propp til nærmeste mg (masse C).
Fyll deretter pyknometeret helt opp med friskt,
destillert vann med proppen løst påsatt. Sett det i
begerglasset i vannbadet ved (25 ± 0,1) °C. Fest
proppen godt og fyll på destillert vann som
tidligere beskrevet. La stå i minst 30 min. Tørk av
og vei. Noter massen D.

5. Resultater
Beregn relativ densitet d25/25 til nærmeste 1kg/m3
etter følgende formel:
d25/25 =

C−A
(B − A) − (D − C)

hvor:
A = masse pyknometer med propp, g
B = masse pyknometer fylt med vann, g
C = vekt pyknometer med bitumen, g
D = vekt pyknometer med bitumen fylt helt
opp med vann
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C−A
∙ ρT
(B − A) − (D − C)

Repeterbarhet, r Reproduserbarhet, R
kg/m3

kg/m3

Bitumen

3

5

Flukset bitumen

3

6

Andre bindemidler

3

7

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:








type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 15326
type pyknometer som er benyttet
testvæske (f.eks. destillert vann)
prøvingsresultat: spesifikk vekt og densitet
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 15326 (2009): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Måling av tetthet og spesifikk vekt Pyknometermetode med kapillarpropp
ASTM D 70 (2009): Density of Semi-Solid
Bituminous Materials (Pycnometer Method)
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
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322 Løselighet i toluen
April 2015 (erstatter metode 14.541, november 1996)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

I metoden bestemmes grad av løselighet til et
bindemiddel i et organisk løsemiddel. Metoden
benyttes på bituminøse bindemidler med toluen
som referanseløsemiddel.

4.1 Preparering av prøve og filterdigel

En bindemiddelprøve løses i løsemiddel.
Løsningen filtreres gjennom et lag av glasspulver i
en filterdigel. Uløst materiale vaskes, tørkes og
veies.

2. Definisjoner

Prøven forbehandles om beskrevet i metode 310.
Vei inn (3,0 ± 0,1) g rent, tørket glasspulver i
filterdigelen som settes i filteroppsatsen.
Filterdiglene vaskes flere ganger med løsemiddel
ev. med vakuumsug. Digelen tørkes først med
vanndampvarme i 30 min, og deretter i ventilert
varmeskap ved 130 °C i minimum 20 min. Kjøl ned
filterdigelen i en eksikkator i ca. 35 min.

3. Utstyr

Bestem massen til nærmeste 0,1 mg. Gjenta
tørking og veiing til konstant vekt er oppnådd
(maksimalt avvik er 0,5 mg). Filterdiglene med
glasspulver/ filterpapir oppbevares i eksikkator før
bruk.

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

4.2 Prøving

- sintret glassfilterdigel (gooch), porøsitet P4,
effektiv diameter ca. 30 mm
- glasspulver, partikkeldiameter 50 til 80 µm

Vei inn (2 ± 1) g bindemiddel til nærmeste 1 mg i
en tarert 125 ml erlenmeyerkolbe. Tilsett 100 ml
løsemiddel i små porsjoner under omrøring til
materialet har løst seg. Dekk til kolben og la den
stå i 15 min ved romtemperatur. Ved
referanseprøving skal kolben med prøve stå i
vannbad ved (25 ± 0,2) °C i en time før filtrering

Løselighet: andel materiale som er løselig i et
spesifikt løsemiddel.

Kommentar: Glasspulveret anvendes som
filterstøtte til sinterglassfilteret. Alternativt kan
glassfibre eller Whatman 934 glassfiberfilter
benyttes
-

sugeflaske 250 eller 500 ml med sidestilk
125 ml erlenmeyerkolbe
filteroppsats
varmeskap
vekt, nøyaktighet ± 0,1 mg
toluen (kan ev. erstattes med xylen)

Sikkerhetsregler: Toluen er klassifisert giftig og
meget brannfarlig og skal håndteres med stor
forsiktighet. God ventilasjon er påkrevet og alt
arbeid skal utføres i avtrekk.
Xylen er mindre helse- og brannfarlig, men har
høyere kokepunkt.

Plasser så den på forhånd behandlede og veide
filterdigelen i oppsatsen på sugeflasken. Fukt
filteret med en liten mengde løsemiddel og filtrer
oppløsningen i erlenmeyerkolben forsiktig
gjennom glasspulveret og sinterfilteret.
Sørg for at alt materiale kommer over i digelen,
bruk sprutflaske og ev. gummiviskere. Vask
erlenmeyer-kolbe og annet hjelpeutstyr godt, og
til slutt digelen inntil filtratet er fargeløst. Bruk
sterkt sug for å fjerne resten av løsemidlet i
digelen. Sett så digelen på en
vanndampvarmeplate i 30 min, og deretter i
varmeskap ved 130 °C i minimum 20 min.
Avkjøl filterdigelen i eksikkator i ca. 35 min og vei
til nærmeste 0,1 mg. Gjenta tørkingen inntil
konstant masse er oppnådd (maksimalt avvik er
0,5 mg).

R210 Laboratorieundersøkelser
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Utfør minst to gyldige bestemmelser av løselighet.
Maksimalt avvik mellom to bestemmelser er 0,2
masse- %.

Prøvingsrapporten skal inneholde:








5. Resultater
Beregn løseligheten (xi) som prosentandel uløst
materiale etter følgende formel:
Løselighet, xi = (mA/mB)  100

6. Rapportering

(masse- %)

hvor:

type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12592
løsemiddel som er benyttet
type filtermedium benyttet
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser

mA = masse uløst materiale i filterdigelen i g
mB = masse innveid prøve i g
5.1 Usikkerhet

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Tillatt avvik mellom to resultater for densitet 25 °C
er vist i tabell 322-1.

NS-EN 12592 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av oppløselighet

Tabell 322-1 Usikkerhet

NS-EN 58 (2012): Bitumen og bituminøse bindemidler – Prøvetaking av bindemidler

Repeterbarhet, r
masse %

Reproduserbarhet, R
masse %

0,10

0,15

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

For modifisert bitumen regnes verdiene som
veiledende.
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331 Forbehandling av emulsjonsprøven
Mai 2015 (erstatter metode 14.531, november 1996)

4.2 Homogenisering og neddeling av laboratorieprøver

1. Hensikt
Metoden beskriver hvordan prøver av kationisk
bitumenemulsjon forberedes for testing. Dette
omfatter oppvarming, homogenisering samt
fjerning av eventuelle urenheter fra prøven.

Laboratorieprøvene lagres vanligvis ved (23 ± 5)
°C. Før neddeling til testprøver settes
emulsjonsprøven i varmeskap ved (60 ± 5) °C eller
ved aktuell prøvingstemperatur.

2. Definisjoner

Kommentar: Anbefalt lagringstid i varmeskap er 6
til 24 timer.

Laboratorieprøve: bindemiddelprøve, tatt ut i
henhold til NS-EN 58, tiltenkt for laboratorieprøving

Før neddeling skrus korken på plastkannen opp,
slik at luft slippes inn. Skru på korken igjen og
vend prøven rolig opp og ned minst 10 ganger. Til
slutt rulles kannen noen ganger frem og tilbake.

Testprøve: bindemiddelprøve forberedt til
individuell testing etter forbehandling og
neddeling av en laboratorieprøve

3. Utstyr
- ventilert varmeskap, nøyaktighet ± 5 °C eller
bedre
- 0,5 eller 1,0 liters plastflasker med skrukork
- sikt, 0,500 mm sikteduk
- kationisk emulgatorløsning: 1 masse- % cetyltriammoniumbromid (ev. flytende vegamin) løst
i 0,1 mol/l saltsyre
- glass- eller plasttrakt
- filterpapir

4. Fremgangsmåte
4.1 Generelt
Prøven skal være tatt ut i h.t. NS-EN 58.
Bitumenemulsjon tas ut i plastkanner (2 til 5 liter)
som fylles nesten helt opp og klemmes sammen,
slik at luften drives ut før lokket skrus på. Prøven
lagres i plastkannen inntil den skal analyseres. En
del emulsjoner tåler ikke langtidslagring og bør
testes så raskt som mulig. Viktige prøver skal
testes seinest 10 dager etter uttak.
Prøven skal sjekkes med hensyn til unormal lukt,
utseende, farge, konsistens og urenheter.
Eventuelle avvik fra forventet tilstand må avklares
før en går videre i prosedyren.
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Alternativt kan det røres forsiktig i prøven med
glasstav eller bred spatel (50-70 rotasjoner/min)
til emulsjonen er homogen. Unngå å røre inn
luftbobler. Gi eventuelle luftbobler tid til å
unnslippe. Eventuelle utfellinger/klumper skal
fordeles jevnt i prøven. Noter om eventuelle
utfellinger/klumper er lett å dispergere.
Prøvemateriale til silrest, sedimenteringstendens
og lagringsstabilitet skal ikke siles under
neddeling.

Kommentar: Emulsjoner med svært høy viskositet
som bruker lang tid på å passere sikten, kan gå til
prøving uten å være silt. Dette angis i rapporten.
For øvrige prøvinger skal prøvematerialet siles
gjennom et temperert 0,500 mm sikt. Ved siling
fuktes sikteduken med emulgatorløsning,
overskudd tørkes forsiktig bort med filterpapir.
Plasser sikten i en glass- eller plasttrakt på en 0,5
eller 1,0 liters plastflaske og hell på homogenisert
emulsjonsprøve.

Kommentar: Hvis emulsjonen har begynt å bryte,
kan det være vanskelig å få materialet gjennom
sikteduken. Dette medfører økt usikkerhet i videre
prøving og angis i rapporteringen.
Testprøver med homogenisert emulsjon fordeles i
0,5 eller 1,0 L plastflasker etter følgende:

side 217

Mai 2015

331
Plastflasken fylles nesten helt opp med emulsjon.
Flasken klemmes sammen, slik at emulsjonen når
helt opp i halsen. Deretter skrus korken fast på.
Plastflasken vil se noe deformert ut.

6.

Flasken merkes med dato, prøvenummer og med
bokstav A, B, C, osv. for hver testprøve. Det tas ut
én prøve for hver prøving.

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

4.3 Temperering og homogenisering før prøving
Testprøven settes i varmeskap ved aktuell
prøvingstemperatur minst 30 min før prøvingen.
Korken skrus opp så luft slipper inn i plastflasken.
Korken skrus på igjen, og prøven vendes opp og
ned minst 10 ganger. Fortsett deretter som
beskrevet i de enkelte prøvingsmetoder.

5. Rapportering

Referanser

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

NS-EN 58 (2012): Bitumen og bituminøse bindemidler – Prøvetaking av bindemidler
NS-EN 1425 (2012): Bitumen og bituminøse
binde-midler - Karakterisering av sansbare
egenskaper
NS-EN 1429 (2012): Bitumen og bituminøse
binde-midler – Bestemmelse av silrest for
bitumen-emulsjoner og bestemmelse av lagringsbestandighet ved siling

Testrapporten skal inneholde:









type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12594
dato for prøveuttak
dato for prøvepreparering
lagringstemperatur
om testprøvene er silt
eventuelle utfellinger eller partikler
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
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332 Viskositet, bestemmelse av utstrømningstid med
utstrømningsviskosimeter
April 2015 (erstatter metode 14.532, november 1996)

1. Hensikt
I metoden bestemmes utstrømningstiden for 50
ml emulsjon fra en spesifisert beholder ved 40 °C.
Alternativ temperatur er 50 °C. Viskositet til
prøven angis ved utstrømningstiden i sekunder.

2. Definisjoner
Viskositet: indre motstand til en væske til å flyte
eller renne
viskositet (pseudo-viskositet).

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- standardisert tjæreviskosimeter (STV) med 3 til
5 prøvekopper av messing (eller rustfritt stål),
med åpning på 4 mm eller 2 mm.
Viskosimeterbadet skal kunne holde konstant
prøvingstemperatur ± 0,5 °C
- lukkestav med opphengsknagg og kule som
passer til prøvekoppens utløpsåpning
- vannbad, nøyaktighet ± 0,5 °C, med anordning
for å holde flaskene nedsenket
- vaskeløsning (1 % emulgatorløsning for
kationiske emulsjoner)
- lettflytende mineralolje (eller vann)
- målesylindre, 100 ml, med graderingsmerke på
20 ml, 25 ml og 75 ml
- stoppeklokke, nøyaktighet ± 0,2 s

4.1 Preparering av prøven
For emulsjoner med utstrømningstid over 600 s
bestemmes viskositeten med rotasjonsviskosimeter (metode 3132).

R210 Laboratorieundersøkelser

Viskosimeteret rengjøres nøye før hver prøving.
Viskosimeter, prøvekopp og lukkestav tempereres
ved angitt prøvingstemperatur ± 0,5 °C.
4.2 Viskositetsmåling

Utstrømningstid: brukes som et indirekte mål for

4. Fremgangsmåte

Emulsjonsprøven tempereres i vannbad eller i
varmeskap ved angitt prøvings-temperatur i minst
30 min. Vend prøveflasken rolig opp/ned 10
ganger. Alternativt røres det forsiktig i prøven som
beskrevet i metode 331.

Fyll målesylinderen med 20 ml vann (eller lett
mineralolje), og plasser den under åpningen på
prøvekoppen. Bakgrunnen må være slik at det er
lett å avlese væskenivået i målesylinderen.
Lukk prøvekoppen med lukkestaven. Hell emulsjon
forsiktig i koppen mens lukkestaven holdes
loddrett. Fyll opp til opphengsknaggens spiss.
Straks etter påfylling trekkes lukkestaven opp og
henges på kanten av prøvekoppen (lukkekula skal
være minst 16 mm over åpningen).
Emulsjonen renner ned i målesylinderen med vann
(eller mineralolje). Start stoppeklokka når
emulsjonen passerer 25 ml merket, og stans den
når 75 ml merket passeres. Noter utløpstiden til
nærmeste 0,2 sek. som emulsjonens
utstrømningstid.
Foreta en ny måling med emulsjon fra samme
delprøve. Noter utstrømningstid.
4.3 Rengjøring
Emulsjonen i målesylindrene helles i en egnet
avfallsbeholder. Skyll målesylindere og
prøvekopper med varmt vann (eller
emulgatorløsning) fra spruteflaske. Bitumenrester
fjernes med egnet løsemiddel.
Viskosimetrene renses regelmessig med et ikkealkalisk rengjøringsmiddel og skylles godt med.
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5. Resultater

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

5.1 Registreringer
Rapporter middelverdien av to målinger som
utstrømningstid til nærmeste hele sekund. Hvis
differansen mellom to resultater er større enn
angitt for repeterbarhet i punkt 5.2, utføres to nye
bestemmelser.
5.2 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater er vist i tabell
332-1.

Under eller lik 20 s
Over 20 s

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Repeterbarhet
En operatør

Reproduserbarhet
To laboratorier

1s

2s

5 % av
middelverdien

10 % av
middelverdien

R210 Laboratorieundersøkelser

type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12595
type viskosimeter som er brukt
prøvingstemperatur
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser

Tabell 332-1 Usikkerhet
Utstrømningstid









NS-EN 12846 (2011): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av utstrømningstid for
bitumenemulsjoner med
utstrømningsviskosimeter – Del 1:
Bitumenemulsjoner
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
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333 Homogenitet og lagringsstabilitet, silrest
April 2014 (erstatter metode 14.533, november 1996)

1. Hensikt
I del A bestemmes mengden partikler i en
kationisk bitumenemulsjon som ikke passerer et
0,500 mm sikt. Etter tørking bestemmes silresten
ved veiing.
I del B bestemmes emulsjonens lagringsstabilitet
etter sju døgns lagring ved romtemperatur ved
bestemmelse av silrest.

3.2 Del A - Homogenitet, silprøving
En ren sikt med siktbunn tørkes i varmeskap ved
(105 ± 5) °C i minst 60 min. Ved høy luftfuktighet
avkjøles prøven i eksikkator. Sikt og siktbunn
veies deretter til nærmeste 0,01 g, (m1).
Vei tom beholder til nærmeste 1 g, (mC).

2. Utstyr
- sikt, 75-100 mm ramme med 0,500 mm
sikteduk, av rustfritt stål eller messing
- siktbunn, en flat skål eller et metallokk
- vekt, nøyaktighet, 1 g
- vekt, nøyaktighet 0,01 g
- ventilert varmeskap, innstillbart til (105 ± 5) °C
- eksikkator
- beholder (plastflaske, beger, kanne)
- 0,250 L eller 0,500 L plastflasker med skrukork
- kationisk emulgatorløsning: 1 masse- % cetyltriammoniumbromid (ev. flytende vegamin) løst
i 0,1 mol/L saltsyre
- rent vann til skylling (ev. destillert vann)
- glass eller plasttrakt
- filterpapir

Vei inn ca. 1000 g emulsjon til nærmeste 1 g i
beholderen, (mE).
Sett sikten i et stativ over en trakt med en
passende beholder under. Fukt sikten med
vaskeløsning og overfør deretter emulsjonen, og
gi den tid til å renne gjennom sikten. Hvis den
silte emulsjonen skal til andre prøvinger, fjernes
de første 30-40 ml for å unngå effekt av
vaskeløsningen.
Skyll silresten med vaskeløsning til vaskevannet
blir klart, og til slutt med rent vann.
Vei den tømte emulsjonsbeholderen til nærmeste
0,1 g, (mC, R).
Sikt med siktbunn settes i varmeskap i minst 2
timer ved 105 °C. Etter ca. 30 min. avkjøling ved
romtemperatur (eventuelt i eksikkator), veies sikt
og siktbunn til nærmeste 0,01 g, (m2).

3. Fremgangsmåte
3.1 Preparering av prøven
Ved produksjonskontroll testes vanligvis bare én
av to testprøver. Den andre testes ved avvik eller
for viktige prøver.
Emulsjonsprøven forberedes til prøving ved
romtemperatur eller ved 60 °C avhengig av
emulsjonstype.
Ved prøving ved 60 °C skal testprøven stå sammen
med sikten i varmeskap ved (60 ± 5) °C i ca. 30
min. For prøving ved romtemperatur oppbevares
prøven ved (23 ± 5) °C, om nødvendig i vannbad.

R210 Laboratorieundersøkelser

Kommentar: Hvis emulsjonen bruker mer enn 5
min på å passere sikten ved romtemperatur,
gjøres en ny silprøving ved 60 °C.

3.3 Del B - Lagringsstabilitet, Silprøving etter 7
døgns lagring
Vei inn 250 g emulsjon i en 0,250 L plastflaske til
nærmeste 1 g, (mE,7d). Sett på skrukork og lagre
prøven mørkt ved romtemperatur i 7 døgn.
For svært tyktflytende emulsjon veies 250 g inn i
0,500 L plastflaske. Etter 7 døgns lagring
fortynnes emulsjonen med ca. 200 ml
emulgatorløsning før silprøving.
Etter 7 døgns lagring bestemmes silresten.
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En ren sikt med siktbunn tørkes i varmeskap ved
(105 ± 5) °C i minst 60 min. Ved høy luftfuktighet
avkjøles prøven i eksikkator. Sikt og siktbunn
veies deretter til nærmeste 0,01 g, (m5).

Tabell 333-1 Usikkerhet

Etter at flasken med emulsjon er tømt, skylles den
med emulgatorløsning, som overføres til sikten.
Hvis det sitter igjen betydelig mengde emulsjon på
flaskeveggene, rapporteres dette som «Brutt
emulsjon».

Sikt med siktbunn settes i varmeskap i minst 2
timer ved 105 °C.
Etter ca. 30 min. avkjøling ved romtemperatur
(eventuelt i eksikkator), veies sikt og siktbunn til
nærmeste 0,01 g, , (m6).

4. Resultater

Silrest, masse-%

To laboratorier

0,03

0,08

5. Rapportering









type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 1429
dato for prøveuttak
oppvarmingstemperatur
om prøven er fortynnet
prøvingsresultat, antall prøver
prøvingsdato
eventuelle avvik fra angitt prosedyre

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

4.1 Beregning av silrest
Beregn silrest til nærmeste 0,1 % m/m på en
enkeltprøve etter følgende formel:

NS-EN 1429 (2012): Bitumen og bituminøse
binde-midler – Bestemmelse av silrest for
bitumen-emulsjoner og bestemmelse av lagringsbestandighet ved siling

𝑚2 − 𝑚1
∙ 100
𝑚𝐸 − (𝑚 𝐶,𝑅 − 𝑚𝐶 )

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

hvor:
=
=
=
=
=

En operatør

Testrapporten skal inneholde:

Skyll silresten med vaskeløsning til vaskevannet
blir klart, og til slutt med rent vann.

m1
m2
mE
mC,R
mC

4.3 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater er vist i tabell
333-1.

Sett sikten i et stativ over en trakt med en
passende beholder under. Fukt sikten med
vaskeløsning og overfør deretter emulsjonen. Gi
den tid til å renne gjennnom sikten.

𝑆𝑖𝑙𝑟𝑒𝑠𝑡, 𝑅 =

Angi resultatet til nærmeste 0,01 masse-%. For to
prøvinger rapporteres middelverdien.

sikt og siktbunn i g
sikt, siktbunn og emulsjonsrest i g
innveid emulsjon i g
tømt beholder med emulsjonsrester i g
tom beholder

Angi resultatet til nærmeste 0,01 masse-%. For to
prøvinger rapporteres middelverdien.
4.2 Beregning av silrest etter 7 døgns lagring
Beregn silrest til nærmeste 0,1 % m/m på en
enkeltprøve etter følgende formel:

𝑆𝑖𝑙𝑟𝑒𝑠𝑡, 𝑅7𝑑 =

𝑚6 − 𝑚5
∙ 100
𝑚𝐸,7𝑑

hvor:
m5 = sikt og siktbunn i g
m6 = sikt, siktbunn og emulsjonsrest i g
mE,7d = innveid lagret emulsjon i g
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334 Sedimenteringstendens for bitumenemulsjon
April 2015 (erstatter metode 14.5342, november 1996)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

I prøvingen bestemmes bitumenemulsjonens
tendens til sedimentering etter lagring under
spesifiserte betingelser.

4.1 Sedimenteringsforsøk
Emulsjonsprøven skal være forbehandlet og
neddelt som beskrevet i metode 331 (prøven skal
ikke siles). Vanligvis utføres prøvingen med én
glassylinder. For viktige prøver benyttes to
glassylindre.

Prøven lagres i angitt tid i en lukket glassylinder
ved romtemperatur. Deretter bestemmes
bindemiddelrest i glassylinderens topp- og
bunnsjikt. Differansen gir et mål for
emulsjonsprøvens lagringsstabilitet.

Kommentar: I denne prøvingen bestemmes
sedimentasjonstendens ved differanse i
bindemiddelrest etter inndampning, mens den i
NS-EN 12847 bestemmes ved differanse i
vanninnhold etter destillasjon. Bestemmelse av
bindemiddelrest ved inndampning vurderes som
en enklere og mer miljøvennlig prosedyre.

2. Definisjoner
Sedimenteringstendens: Forskjellen i vanninnhold
(eller bindemiddelinnhold) mellom topp- og
bunnsjikt etter en gitt lagringstid ved
romtemperatur

Det helles emulsjon opp til 500 ml-merket i
glassylinderen. Tapperørene skal være stengt.
Sett i proppen og la prøven stå uforstyrret i 7
døgn ved (23 ± 5) °C.
Etter at lagringstida er over, tappes ca. 55 ml av
det øverste emulsjonssjiktet fra øvre tapperør i et
beger. La emulsjonen bruke 5 min på å renne ut.
Tapp ut emulsjonen over bunnsjiktet gjennom det
nedre tapperøret. Denne porsjonen kastes.
Deretter lukkes nedre tapperør og bunnsjiktet (ca.
55 ml) røres om for å få med alt materiale. Hell
bunnsjiktet i et beger nr. 2.
4.2 Bestemmelse av bindemiddelrest
Vei inn (50 ± 0,1) g av uttatt 55 ml topp- og
bunn- prøve i et 600-1000 ml beger, som på
forhånd er innveid sammen med glasstav.

3. Utstyr
- målesylinder med propp, kapasitet 600 ml med
merking for 500 ml. Målesylinderen skal et
øvre tapperør, 30 mm under 500 ml merke, og
et nedre, 30 mm fra bunn. Tapperørene skal ha
indre diameter på 5 mm og helle 45 ° nedover.
Tapperørene skal kunne lukkes med en propp
eller med en gummislange med klemme.
- beger (glass eller metall), 600-1000 ml, med
glasstaver
- ventilert varmeskap som kan holde (163 ± 3)
°C
- vekt, nøyaktighet 0,1 g

Sett beger med prøve i varmeskap med temperatur
(163 ± 3) °C i 2 timer. Ta ut begeret, rør godt om
med glasstaven og sett det tilbake i varmeskapet i
1 time. Deretter avkjøles prøven til
romtemperatur, og veies til nærmeste 0,1 g med
glasstaven i.

5. Resultater
5.1 Beregninger
Beregn bindemiddelrest til nærmeste 0,1 masse-%
for hvert beger etter følgende formel:
Bindemiddelrest, % = 2  (A - B)

R210 Laboratorieundersøkelser
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hvor:

6. Rapportering

A = vekt av beger, glasstav og bitumenrest i g
B = vekt av tomt beger med glasstav i g

Prøvingsrapporten skal inneholde:







Beregn sedimenteringstendens etter følgende
formel:
Sedimenteringstendens, % = (D - C)
hvor:
C = bindemiddelrest til toppsjiktet i masse-%
D = bindemiddelrest til bunnsjiktet i masse-%

type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12847
dato for prøveuttak og prøvepreparering
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser

Sedimenteringstendensen rapporteres til
nærmeste 0,1 masse-%.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Kommentar: Negativ verdi indikerer at bindemiddelfasen anrikes i toppsjiktet.

NS-EN 12847 (2009): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Bestemmelse av
bunnfellingstendens for bitumenemulsjoner

5.2 Usikkerhet

NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

Tillatt avvik mellom to resultater er vist i tabell
334-1
Tabell 334-1 Usikkerhet
Sedimenteringstendens,
absoluttverdi
0 – 8 masse-%
> 8 masse%

Repeterbarhet
En operatør

Reproduserbarhet
To laboratorier

0,4 masse-%

ASTM D6930 (2010): Standard Test Method for
Settlement and Storage Stability of Emulsified
Asphalts
ASTM D6934 (2008): Test Method for Residue by
Evaporation of Emulsified Asphalt

0,8 masse-%

5 % av

10 % av

middel-verdi

middel-verdi av de

av de to

to
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335 Bindemiddelrest ved inndampning
Mai 2015 (erstatter metode 14.536, november 1996)

I metoden bestemmes mengden restbindemiddel i
bitumenemulsjon ved inndamping i varmeskap.

forenklet metode kan inndampningen
fremskyndes ved forsiktig oppvarming på
kokeplate etterfulgt av avdampning i ovn ved 163
°C i 1 time.

Bitumenemulsjon i et beger varmes i varmeskap
ved 163 °C i 3 timer. Vannet fordamper og
mengde restbindemiddel bestemmes.
Restbindemiddelet kan benyttes til videre prøving
av penetrasjon, viskositet, mykningspunkt mv.

Hvis bindemiddelresten skal undersøkes videre,
settes begrene i varmeskap ved 163 °C i 15 til 30
min, så materialet er tilstrekkelig flytende. Sil
prøven gjennom oppvarmet 0,300 mm sikt og
overfør til beholdere/former for videre prøving.

1. Hensikt

Kommentar: Inndampning ved 163 °C kan gi en
noe hardere bindemiddelrest enn det man får ved
fordampning ved 50 °C med metode 3362.

2. Utstyr
- begre (glass eller metall), 600-1000 ml
- glasstaver, ca. 6 mm diameter og ca. 18 cm
lange
- vekt, nøyaktighet 0,1 g
- ventilert varmeskap som kan holde (163 ± 3)
°C
- sikt, 75-100 mm ramme med 0,300 mm
sikteduk, av rustfritt stål eller messing

3. Fremgangsmåte

4.1 Beregninger
Beregn bindemiddelrest til nærmeste 0,1 masse-%
for hvert beger etter følgende formel:
Bindemiddelrest, % = 2  (A - B)
hvor:
A = vekt av beger, glasstav og bitumenrest i g
B = vekt av tomt beger med glasstav i g
Rapporter bindemiddelresten som gjennomsnittet
for begrene til nærmeste 0,1 masse-%.
4.2 Usikkerhet

Emulsjonsprøven skal være forbehandlet og
neddelt som beskrevet i metode 331 (prøven
behøver ikke å siles).

Tillatt avvik mellom to resultater er vist i tabell
335-1.

Vei inn (50 ± 0,1) g emulsjon i hvert av 3 begre
som på forhånd er innveid med glasstav. Flere
begre kan eventuelt benyttes for å få tilstrekkelig
mengde bindemiddelrest til videre prøving.
Plasser begrene i et varmeskap med god
ventilasjon ved (163 ± 2) °C i 2 timer. Ta ut
begrene, rør godt om med glasstavene og sett de
tilbake i ovnen i 1 time. Ta begrene ut av ovnen og
la de avkjøles ved romtemperatur. Vei begre med
bindemiddelrest og glasstav til nærmeste 0,1 g.

Kommentar: Prøver som det er vanskelig å dampe
av vann fra må ha hyppigere omrøring. Unngå å
miste materiale ved sprut eller skumming. I en

R210 Laboratorieundersøkelser

4. Resultater

Tabell 335-1 Usikkerhet
Inndampningsrest
50-70 masse-%

Repeterbarhet,
en operatør

Reproduserbarhet,
to laboratorier

0,4 masse-%

0,8 masse-%

5. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
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6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
ASTM D6934 (2008): Test Method for Residue by
Evaporation of Emulsified Asphalt.
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336 Gjenvinning av bindemiddel ved fordampning
Mai 2015 (ny)

Hvis det er vanskelig å oppnå fullstendig
fordampning, kan utspredd mengde reduseres ned
til 50 %. Emulsjonen fordeles over hele brettet.

1. Hensikt
I metoden gjenvinnes bindemiddel fra en
bitumen-emulsjon etter inndamping ved
romtemperatur i 24 timer etterfulgt av
inndampning ved 50 °C i 24 timer. Metoden kan
anvendes for alle typer bitumenemulsjoner,
inkludert polymermodifiserte.

3.2 Gjenvinning av bindemiddel

Gjenvunnet bindemiddel kan benyttes til videre
prøving av penetrasjon, viskositet, mykningspunkt
mv.

2. Utstyr
- flate brett, areal minimum 400 cm2 og
maksimalt 35 mm høye kanter. Non-stick
belegg, stekeovnsfolie eller stekeovnsduk.
Folien/duken må ikke krølle seg under bruk.
- spatel, sparkel e.l. til å spre ut emulsjonen på
brettet
- ventilert varmeskap, minimum indre volum 80
L, som kan holde (50 ± 2) °C
- vekt, nøyaktighet 1 g

3. Fremgangsmåte

Emulsjonsprøven skal være forbehandlet og
neddelt som beskrevet i metode 331.
Plasser brettet på et bord og kontroller at det står
i vater med en libelle eller vater.
Beregn overflatearealet (A) på brettet/folien i m2.
Beregn til nærmeste g mengde emulsjonsprøve (M)
som skal påføres brettet etter:
Emulsjon med minimum bindemiddelinnhold 58 %:

(tilsvarer 1,0 kg/m2 restbindemiddel)

(kg)

Emulsjon med bindemiddelinnhold under 58 %:
M = 1,0  A

(kg)

(tilsvarer 1,0 kg/m2 emulsjon)

R210 Laboratorieundersøkelser

Plasser brettet med emulsjonslaget på en
horisontal flate. Sjekk at brettet står i vater. La
brettet stå i romtemperatur (23 ± 5 °C) i 24 ±1
timer. Unngå støvete omgivelser.
Sett brettet i et forvarmet varmeskap ved (50 ± 2)
°C i (24 ± 1) timer. Hvis flere brett settes inn, må
ikke luftsirkulasjonen i ovnen hindres.
Etter varmelagringen tas brettet ut av
varmeskapet. Overfør uten opphold gjenvunnet
bindemiddel til en egnet prøvebeholder.
Bindemiddel på non-stick materiale kan med
fordel kjøles ned i fryseboks før overføring til
prøvebeholder.
Materiale fra samme prøve som er fordelt på flere
brett, overføres til den samme prøvebeholderen.

3.1 Beregning av påført emulsjonsmengde

M = 1,0  A/(Bindemiddelinnhold/100)

Plasser brettet på en vekt og vei inn emulsjonsmengde som bestemt i 3.1. Bruk en spatel eller
sparkel til å fordele emulsjonen jevnt utover
brettet.

Gjenvunnet bindemiddel bør gå til prøving innen
en uke, men kan lagres inntil 4 uker i en tett
beholder ved romtemperatur før prøving.
3.3 Homogenisering og tilberedning for videre
prøving
Gjenvunnet bindemiddelprøve skal homogeniseres
før videre prøving. Dette bør skje like før
prøvingen.
Fluksfritt bindemiddel varmes til 80-100 °C over
forventet mykningspunkt før homogenisering ved
omrøring i samsvar med metode 310.
Gjenvunnet materiale fra emulsjon tilsatt
mineraloljefluks, varmes til 60-80 °C over
forventet mykningspunkt før homogenisering ved
omrøring i samsvar med metode 310.
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4. Rapportering

5. Referanser

Prøvingsrapporten skal inneholde:

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.








type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 13704-1
dato for prøveuttak og prøvepreparering
hvordan gjenvunnet bindemiddel er lagret og
homogenisert
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for gjenvinning

NS-EN 13074-1 (2011): Bitumen og bituminøse
bindemidler - Gjenvinning av bindemiddel fra
bitumenemulsjoner eller bitumenløsninger eller
fluksede bituminøse bindemidler - Del 1:
Gjenvinning ved fordampning
NS-EN 12594 (2015): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
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351 Bindemiddelinnhold og korngradering med
automatisk ekstraksjonsmaskin
Juli 2015 (erstatter metode 14.5511, mars 2005)

1. Hensikt
Metoden brukes for å bestemme løselig
bindemiddelinnhold og korngradering i en prøve
av asfaltmasse eller asfaltdekke, og hvor
bindemidlet skal gjenvinnes for videre analysering.
Dersom det skal ekstraheres asfalt med
polymermodifisert bindemiddel må en være klar
over at ikke alle polymerer er like løselige i de
vanligst benyttede løsemidlene. Vedlegg D til NSEN 12697-1 vil beskrive dette.

Kommentar: ADVARSEL Denne metoden innebærer
bruk av diklormetan (metylenklorid) eller annet
løsemiddel som er helseskadelig. Installasjon av
utstyret og utførelsen av analysen må være slik at
ingen utsettes for eksponering utover det som er
forsvarlig, se HMS-datablad.
1.1 Prinsipp
Bindemiddelet isoleres fra steinmaterialet ved
ekstraksjon med egnet løsemiddel. Steinmaterialet
tørkes og siktes for korngradering.

2. Utstyr









ekstraksjonsmaskin i egnet avtrekkskap
tilhørende utstyr til ekstraksjonsmaskin
varmeskap tilkoplet avtrekk
siktesats, sikter fra 63 μm til 16 mm med bunn
vekt - ca. 6 kg, med nøyaktighet 0,1 g
radiatorpensel
spatel
varmeisolerende hansker

uttatt i henhold til NS-EN 12697-27, oppfyller
prøven kravene til analyse.

Kommentar: Om mottatt prøve ikke er levert i
standard asfalteske tillages prøve i henhold til NSEN 12697-28. Dette kan eksempelvis være
- asfaltkjerner
- større prøvevolum som krever nedsplitting
3.2 Gjennomføring av prøvingen
Alle masseregistreringer legges inn i LABSYS
dersom det er tilgjengelig, eller bruk egnet
skjema:
- nr. på prøvesylinder og sentrifugekopp
noteres.
- vei ren prøvesylinder med lokk (masse 𝑚𝑠𝑠 ) og
sentrifugekopp med papir (masse 𝑚𝑠𝑒 ).
- sentrifugekopp monteres i sentrifuge med den
blanke siden på papiret ut.
- nå overføres anbefalt innveid masse til
prøvesylinder.
 la prøven avkjøles til romtemperatur. Noter
masse av prøvesylinder + prøve (masse
𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 ).
- prøvesylinder og sentrifugekopp monteres i
posisjon i ekstraksjonsmaskinen. Se
brukerveiledning (tillegg 8.1).

Kommentar: I brukerveiledning er hele prøvingens
fremgangsmåte angitt. Kontroll av slitasje på
prøvesylinderens kevlarsikt er beskrevet i tillegg
8.2
3.3 Bindemiddelinnhold og korngradering

3. Fremgangsmåte

Etter at ekstraksjonsmaskinen er ferdig:

3.1 Preparering av asfaltprøven før innveiing
Den typiske prøven vil være en prøve av
asfaltmasse levert i en spesialtilpasset og merket
asfalteske. Dersom prøven i tillegg er korrekt

R210 Laboratorieundersøkelser

- vei inn avkjølt prøvesylinder med
steinmaterialer og lokk (masse 𝑚𝑠𝑠+𝑠𝑡 )
- tøm steinmaterialet over i siktesatsen, bruk
børste for å få ut alt fra prøvesylinderen.
- siktes i 15 minutter.
- masse på hvert sikt summasjonsveies
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- gjennomgang av filler til bunnpannen overføres
til sentrifugesylinder
- vei inn sentrifugesylinder med filler (𝑚𝑠𝑒+𝑓𝑖 ).

4. Resultater
Beregningene nedenfor gjøres vanligvis i LABSYS
og resultatene rapporteres "Samlerapport
asfaltanalyser", se figur 351-1. Beregn total masse
steinmateriale, 𝑚𝑠𝑡 , etter følgende formel (masse
angis til nærmeste 0,1g):
𝑚𝑠𝑡 = (𝑚𝑠𝑠+𝑠𝑡 − 𝑚𝑠𝑠 ) + (𝑚𝑠𝑒+𝑓𝑖 − 𝑚𝑠𝑒 )
hvor:
𝑚𝑠𝑡 = total masse steinmateriale i opprinnelig
prøve
𝑚𝑠𝑠+𝑠𝑡 = masse av prøvesylinder med
steinmateriale etter ekstraksjonen
𝑚𝑠𝑠 = masse av tom prøvesylinder
𝑚𝑠𝑒+𝑓𝑖 = masse av sentrifugekopp med papir
og filler
𝑚𝑠𝑒 = masse av sentrifugekopp med papir
Bindemiddelinnholdet beregnes etter følgende
formel:

𝐵=

Figur 351-1 Samlerapport asfaltanalyser fra Labsys

100 ∙ ((𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 − 𝑚𝑠𝑠 ) − 𝑚𝑠𝑡 )

6. Referanser

𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 − 𝑚𝑠𝑠

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

hvor:

B = løselig bindemiddelinnhold i %
𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 = masse av prøvesylinder med tørket
prøve

5. Rapportering
Testrapporten skal inneholde:

NS-EN 12697-1 (2012): Bituminøse masser,
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 1:
Ekstrahert bindemiddelinnhold
NS-EN 12967-2: Bituminøse masser,
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 2:
Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling

 type og identifikasjon av prøve
 referanse til denne metoden
 løselig bindemiddelinnhold og korngradering
rapporteres i % av total prøvemengde med én
desimal
 eventuelle avvik fra angitt prosedyre

R210 Laboratorieundersøkelser
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7. Tillegg
7.1 Brukerveiledning for ekstraksjonsmaskinen
Infratest
7.1.1 Hensikt
Brukerveiledning for ekstraksjonsmaskinen
Infratest.

Kommentar: ADVARSEL. Denne metoden
innebærer bruk av diklormetan (metylenklorid)
eller annet løsemiddel som er helseskadelig.
Installasjon av utstyret og utførelsen av analysen
må være slik at ingen utsettes for eksponeringer
ut over det som er forsvarlig, se HMS-datablad.
7.1.1.1 Prinsipp
Bindemiddelet isoleres fra steinmaterialet ved
ekstraksjon med egnet løsemiddel. Steinmaterialet
tørkes og siktes for korngradering.
Figur 351-2 Infratest ekstraksjonsmaskin (Foto
Torunn Hansen).

7.1.1.2 Utstyr
- ekstraksjonsmaskin Infratest i egnet
avtrekkskap
- siktesats, sikter fra 63 µm til 16 mm og
bunnpanne
- prøvesylinder
- sentrifugesylinder
- papir til sentrifugesylinder
- varmeskap koplet til avtrekk
- vekt – ca. 6 kg, med nøyaktighet 0,1 gram
- egnet løsemiddel, f.eks. diklormetan
- radiatorpensel
- spatel
- varmeisolerende hansker

7.1.3 Fremgangsmåte
7.1.3.1 Preparering av asfaltprøven før innveiing
Alle asfaltprøver må varmes for oppdeling, kvartes
ned eller prepareres for hensiktsmessig
ekstraksjon i "Infratest". Kaldt og halvvarmt
produsert masse og borkjerner må tørkes før
analysering. Prøven må da oppvarmes til (110 ± 5)
°C og holdes varm til stabil vekt oppnås.

Kommentar: Vekten regnes som stabil dersom
forskjellen ikke er større enn 0,05 % mellom to
veiinger med 30 minutters avstand.

7.1.2 Beskrivelse

Ved ekstraksjon av Top og Sta må prøven varmes
til anbefalt leggetemperatur og homogeniseres.
Det støpes ut "småkaker" for å få stor overflate på
prøven under ekstraksjonen.

Maskinen er sammensatt av 4 hoveddeler (figur
351-2).
A: Beholdere for løsemidler med
gjenvinningsanlegg
B: Vaskerom med prøvesylinder
C: Sentrifugesylinder
D: Styringspanel
Disse fire enhetene er koblet sammen slik at
bindemiddelet kan vaskes ut av asfaltprøven ved
hjelp av løsemiddelet etter ønsket program.

R210 Laboratorieundersøkelser

Se tabell 8.1.1 og tabell 8.1.2 for anbefalte
prøvestørrelser. Det er behov for større prøver for
å få representative resultater med grove
steinmaterialer, spesielt med hensyn på
kornkurve.

Kommentar: Tabell 2 baserer seg på norske
erfaringer som viser at det kan være problematisk
å ekstrahere store prøver med mye finstoff
og/eller mye bindemiddel. Den viser i tillegg en
del innstillinger som gjelder for Infratest
ekstraksjonsmaskin.
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Tabell 351-1 Vekt av materiale til bestemmelse.
Material-

Største

Prøvemengde for hver

type

stein-

analyse

størrelse

Minimum

Maksimum

mm

(krav) g

(orienterende)
g

Asfalt-

63 eller

blanding

45

3000

5000

40

2500

4000

31,5

1000

2800

22,4 eller

1000

2000

800

1400

300

1000

150

500

2000

3000

20
16 eller 4
eller 12,5
11,2 eller
10 eller 8
6,3 eller

Figur 351-3 Skjermbilde i Labsys for
ektraksjonsanalyse

5,6 eller
4 eller 2

7.1.3.2 Masseregistreringer

Asfaltert

Alle

finpukk

størrelser

Alle masseregistreringer legges inn i LABSYS,
eventuelt andre program, se figur 351-3.

Kommentar: Maksimumsverdier er bare oppgitt til
orientering
Tabell 351-2 Anbefalt innveiing av massetyper og
programvalg på Infratestmaskinen.
Masse-

Masse

Programtid

Vask

type

kg

min

- tørk

Top

0,8-1

120

10:3

Sta

10 vaske

As

sykluser

Ab

1,2-2

45-60

Ska

6-8 vaske-

Agb

sykler

Merknader
Utstøping av
«småkaker»
avkjøles

8:3

Tørkes

Bg, Sg

Sentrifugekopp monteres i sentrifuge, den blanke
siden på papiret ut. Nå overføres anbefalt innveid
masse eller "småkaker" til prøvesylinder.
La prøven avkjøles til romtemperatur. Noter masse
av prøvesylinder + prøve (masse 𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 ).

7.1.3.3 Innstilling av Infratest

Da
Eg

Vei ren prøvesylinder med lokk (masse 𝑚𝑠𝑠 ) og
sentrifugekopp med papir (masse 𝑚𝑠𝑒 ).

Prøvesylinder monteres i posisjon i Infratestmaskinen.

Ag
Ma

Nummer på prøvesylinder og sentrifugekopp
noteres.

1,5-2

45

6:3

5-6 vaskesykler

Ap

Tørkes

Innstilling av ekstraksjonstid, forholdet
opphold/spyletid gjøres på styringspanelet etter
programvalg, se tabell 2. Løsemiddelet gjenvinnes
automatisk. Etter kontroll av Infratestmaskinen og
når alt er funnet i orden ifølge sjekkliste, kan
ekstraksjonen startes.
Styrepanel, innstillinger:
- slå på hovedbryter
- sett på avtrekk
- gå inn i menyen med «enter», bla i menyen
med pilene. Ved forandringer trykk «Esc» for
godkjenning. Gå ut av menyen med «Esc».
- er normalt innstilt på 5 spylesykler og 3
tørkesykler

R210 Laboratorieundersøkelser
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Apparatur:

𝑚𝑠𝑒 = masse av sentrifugekopp med papir

- sett på vannavkjøling, får ikke startet før høyt
nok trykk er oppnådd
- undersøk nivå metylenklorid
- sjekk at lampe for forurenset kammer ikke
varsler. Ved varsel, tøm forurenset kammer.

Bindemiddelinnholdet beregnes etter følgende
formel:

𝐵=

100 ∙ ((𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 − 𝑚𝑠𝑠 ) − 𝑚𝑠𝑡 )
𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 − 𝑚𝑠𝑠

hvor:

7.1.3.4 Start av ekstraksjonsmaskinen
- start maskinen, sett inn flere spylesykler for
fetere masser (normalt 8 sykluser, 10 for PMB).
- kontroller at utvaskingen av bindemiddelet er
fullstendig.
 sjekk farge på væske i topp sentrifugesylinder.
Blank uten farge av bitumen - vask er ferdig.
 ved brun farge må ekstraksjonen forlenges.
Forlengede vaskesykler kan bare gjøres før siste
vasking har startet opp.
 når maskinen viser at den er ferdig
(ekstraksjon ende), åpne lokket på vaskerom,
ta ut prøvesylinder og sett den til avkjøling
under avtrekk (2-3 min). Om luker ikke åpner
seg, trykk «Esc».
 ta ut sentrifugesylinder, hold den inntil
vaskerom mens filler som ligger igjen i
vaskerom børstes forsiktig ned i
sentrifugesylinder. Sett sentrifugesylinder til
avkjøling under avtrekk (2-3 min).

B = løselig bindemiddelinnhold i %

𝑚𝑠𝑠+𝑝𝑟 = vekten av prøvesylinder med tørket
prøve.
7.1.5 Rapportering
Testrapporten skal inneholde:
 type og identifikasjon av prøve
 referanse til denne metoden
 løselig bindemiddelinnhold og korngradering
rapporteres i % av total prøvemengde med én
desimal.
 tegnet kornkurve. Eventuelle avvik fra angitt
prosedyre.

7.1.3.5 Bindemiddelinnhold og korngradering







vei inn avkjølt prøvesylinder med
steinmaterialer og lokk (masse𝑚𝑠𝑠+𝑠𝑡 ).
Sentrifugesylinder står på vent til sikting av
steinmaterialet er utført
tøm steinmaterialet over i siktesatsen, bruk
børste for å få ut alt fra prøvesylinderen
siktes i 10-15 minutter
masse på hvert sikt summasjonsveies
vei nå sentrifugesylinder med all filler og noter
vekt i skjema (𝑚𝑠𝑒+𝑓𝑖 ).

7.1.4 Resultater
Beregningene nedenfor gjøres i LABSYS, eventuelt
andre program og resultatene rapporteres på
«Samlerapport asfaltanalyser» (figur 351-4).
Beregn total masse steinmateriale, 𝑚𝑠𝑡 , etter
følgende formel (alle vekter i gram med en
desimal):
𝑚𝑠𝑡 = (𝑚𝑠𝑠+𝑠𝑡 − 𝑚𝑠𝑠 ) + (𝑚𝑠𝑒+𝑓𝑖 − 𝑚𝑠𝑒 )
Figur 351-4 Rapporteringsskjema.

hvor:
𝑚𝑠𝑡
𝑚𝑠𝑠+𝑠𝑡
𝑚𝑠𝑠
𝑚𝑠𝑒+𝑓𝑖

= total masse steinmateriale i
opprinnelig prøve
= masse av prøvesylinder med
steinmateriale etter ekstraksjonen
= masse av tom prøvesylinder
= masse av sentrifugekopp med papir
og filler
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7.1.6 Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-1 (2001): Bituminøse masser,
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 1:
Ekstrahert bindemiddelinnhold
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Kommentar: NS-EN 12697-1 beskriver i første
rekke andre ekstraksjonsmetoder, men åpner for
at automatiske ekstraksjonsmaskiner som
Infratest også kan benyttes. Norske erfaringer
viser at Infratest gir sammenlignbare resultater
med de beskrevne metodene. Se for øvrig
bruksanvisning for ekstraksjonsmaskinen.
NS-EN 12967-2 (2011): Bituminøse masser,
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 2:
Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling

R210 Laboratorieundersøkelser

NS-EN 12697-28 (2000): Bituminøse masser,
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 28:
Tillaging av prøver for bestemmelse av
bindemiddelinnhold, vanninnhold og
kornstørrelsesfordeling.

Kommentar: NS-EN 12697-28 inneholder
bekrivelse av mottak og neddeling av asfaltprøver
også utover det som er nevnt i denne
metodebeskrivelsen.
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Kjør Infratest – 6 sykler vask og 3 sykler tørk

7.2 Kontroll av kevlarsikt
7.2.1 Hensikt
Denne metoden viser hvor mye materiale >63 µm
som slipper gjennom kevlarsiktet. Ett slitt
kevlarsikt vil gjøre analysen unøyaktig og
resultatet blir feil.
7.2.2 Definisjoner

Kevlarsikt: Infratest-ektraksjonsmaskinen har en
prøvesylinder, se figur 351-5, som fylles opp med
1,5-3,0 kg asfaltmasse. Prøvesylinderen har en 63
µm sikteduk med spesielt god slitestyrke, kalt
kevlarsikt. Ekstraksjonsanalysene fører etter hvert
til slitasje på sikteduken.

Kommentar: steinmaterialet bearbeider jordbrukskalken gjennom 63 µm siktet og gjør at
kevlarsiktet ikke tetter seg.
Så mye som mulig av filler i sentrifugekopp etter
en analyse samles opp i en glassbeholder, veies,
vekt filler (m1 ) noteres, uten tara, figur 351-6.
Filler røres ut i kokende vann. Vannet tilsettes i
små porsjoner, røres godt ut slik at «flak» blir
oppløst, se figur 351-7 og figur 351-8.
Filleren vaskes over 63 µm kontrollsikt under
rennende vann. Vask godt og lenge, se figur 3519.

Kommentar: Bruk fingrene under vaskingen og
bearbeid filleren godt igjennom siktet. Dårlig
vasket materiale vil gi et feilaktig resultat på hvor
slitt kevlarsiktet er.
Materialet på kontrollsiktet tørkes i en
keramikkskål i varmeskap på 110 °C, og siktes i
minimum 10 min på 63 µm kontrollsikt med
børste, se figur 351-10.
Materialet veies (𝑚2 ) i glassbeholderen, uten tara.

Figur 351-5 Prøvesylinder med kevlarsikt (foto: T.
Hansen).
7.2.3 Utstyr
- Infratest -maskin
- kevlarsikt
- 400 gram jordbrukskalk med en siktekurve hvor
gjennomgangen på 63 µm ligger mellom 25 og
50 %
- 1 liters glassbeholder
- rørepinne
- kokende vann
- 63 µm kontrollsikt med børste
- siktemaskin
- 400 gram steinmateriale
- skal være kjørt i Micro-Deval eller kulemølle
- skal ha gradering 11,2 til 16 mm
- bedre materialkvalitet enn kulemølle An10 eller
micro-Deval MDE 8
- varmeskap
- vekt
- keramikkskål

Figur 351-6 Filler i glassbeholder på vekt (T.
Hansen).

Figur 351-7 Filler blandes med kokende vann (T.
Hansen).

7.2.4 Fremgangsmåte
Alle sylindre vaskes i utralydbad før test
400
gram
jordbrukskalk
og
400
gram
steinmateriale legges i prøvesylinderen. Trenger
ikke innveiing av prøvesylinder før test.

R210 Laboratorieundersøkelser
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Kevlarsikt som gir en rest av filler >63 µm på over
5,0 % i forhold til innveid fillermateriale fra
sentrifugesylinder, begynner å bli slitt. Når
resultatet er over 5,0 % bør testen gjøres en gang
til for å være sikker på at dette ikke skyldes dårlig
vasking på kontrollsikt.
Kevlarsikt som viser rundt 5,0 % rest av filler på
63 µm vil utgjøre en feilmargin på sikteanalyse av
gjennomsnittlig asfaltmateriale (f.eks. Ab, Agb)
med ca. 0,5 % på fillermengden av en masseprøve.

Figur 351-8 Filler rørt ut i kokende vann (T.
Hansen).

Figur 351-9 Filler rørt ut i kokende vann som
vaskes i 63 µm siktet (T. Hansen).

Figur 351-10 Sikt 63 µm, med børste (T. Hansen).
Figur 351-11 Arbeidsskjema.

7.2.5 Resultater

7.2.5.3 Erfaringer og frekvens

7.2.5.1 Beregninger
Beregning av %-filler >63µm som har passert
kevlarsiktet:
m

% = m2 ∙ 100
1

hvor:
𝑚1 = vekt filler
𝑚2 = gjenværende filler

Leverandøren anbefaler at kevlarsiktet byttes etter
ca. 500 analyser. Erfaringer viser at etter 150 –
200 analyser øker slitasjen av kevlarsiktet til ca.
1,0 % ved normal bruk. Etter ca. 600 til 1000
analyser er slitasjen på ca. 5,0 %. Denne kontrollen
bør derfor utføres årlig eller etter et gitt antall
analyser er gjennomført.
7.2.6 Rapportering

7.2.5.2 Resultat

Se figur 351-11 Arbeidsskjema.

Resultater og utregninger føres i arbeidsskjema,
se figur 351-11.

R210 Laboratorieundersøkelser
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352 Tillaging og kondisjonering av indirekte
strekkprøver, kalde bituminøse masser
Juli 2015 (erstatter metode 14.5531, august 2004)

Hensikt
Metoden brukes for å lage prøver av kaldblandede
bituminøse masser til bærelag eller dekker for
bestemmelse av lastfordelingskoeffisienten.
1.1 Prinsipp
Prøver lages i laboratoriet ved statisk pressing eller
gyratorisk kompaktering. Prøvene skal ha en
diameter på 10 cm og en høyde på 40-75 mm. Den
ideelle høyden er imidlertid 50-60 mm. Etter
tillaging kondisjoneres prøvene ved lagring i
varmeskap i 7 døgn ved 40 °C etterfulgt av 8 fryse/tinesykler. Til slutt bestemmes lastfordelingskoeffisienten ved statisk indirekte
strekkstyrkeprøving ved 25 °C, jf. metode 354.

Definisjoner
Kalde bituminøse masser: Egt, Egd, Eg, Asg, Sg, Bg
og Gja (med skumbitumen eller bitumenemulsjon).

Utstyr
-

statisk presse eventuelt gyratorisk kompaktor
form med en indre diameter på 10 cm
vekt med nøyaktighet 1 g
varmeskap
fryseboks for fryse-/tinesykler
skyvelære

Ved produksjon av skumbitumen eller
bitumenemulsjon i laboratoriet er det viktig å
bruke utstyr som gir mest mulig like bindemidler
sammenlignet med produksjon på veg eller i verk.
Ved prøvetillaging brukes vanligvis ei hydraulisk
presse. Pressa kan ha varierende grad av
automatisering, men må kunne levere et trykk
tilsvarende 8 tonns belastning på prøven. Dessuten
må pressa være forsynt med regulering som gjør
det mulig å:
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- øke trykket jevnt fra 0 til 8 tonn i løpet av 2
minutter
- holde et trykk på 8 tonn i 2 minutter før
avlastning
Alternativt kan prøver også lages til med en
gyratorisk kompaktor, jf. metode 3532. Siden
statisk pressing er mer utprøvd og ligger til grunn
for mange av de erfaringsverdiene som er nedfelt i
vegnormalene, rangeres den i utgangspunktet
foran gyratorisk kompaktor i tvilstilfeller.
Formene som benyttes ved prøvetillagingen må
være perforerte slik at vann som presses ut kan
unnslippe. Dette er spesielt viktig når en lager
prøver av emulsjonsgrus.
Til fryse-/tineforsøkene benyttes en dertil egnet
apparatur, f.eks. en spesialbygd fryseboks med
innfrysingstemperatur mellom -15 og -25 °C og en
anordning for rask opptining i vann mellom
fryseperiodene. Fryseboksen bør kunne kjøre ca.
15-20 prøver samtidig og ha en automatikk som
muliggjør 4 fryse-/tinesykler i løpet av 1 døgn. For
nærmere spesifikasjoner for fryseren for fryse/tineforsøk henviser en til metode 164 Frostbestandighet av sementstabilisert grus (Cg).

Fremgangsmåte
Prøver kan lages av ferdig stabilisert masse tatt fra
produksjonsstedet eller ved blanding i laboratoriet.
4.1 Prøvetillaging av ferdig stabiliserte masser
Stein større enn 22,4 mm siktes ut før
prøvetillagingen, og vektprosent materiale større
enn 22,4 mm registreres.
Prøvetillagingen skal utføres ved statisk pressing i
perforerte former eller ved gyratorisk
kompaktering.
Følgende prosedyre skal benyttes ved statisk
pressing:
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- statisk pressing ved en maksimal kraft på 8
tonn. Det brukes 2 min. på pressingen fra 0 til 8
tonn
- prøven står i press ved 8 tonn i 2 min.
- trykket avlastes og prøven avformes
umiddelbart

Totalt vanninnhold (w) i massen etter innblanding
av bindemiddel bør være i området:
wopt til wopt − 0,5  bindemiddelinnhold (rest)
hvor:
wopt = optimalt vanninnhold for ustabilisert
masse ved Modifisert Proctor (metode 152)

Ved gyratorisk kompaktering bør en foreløpig
benytte følgende prosedyre:
-

1° vinkel
600 kPa statisk trykk
30 omdr/min
antall omdreininger: det antall som gir 96 % av
densiteten ved 200 omdreininger. Densiteten
regnes ut i fra våt innveid masse. Det tas ikke
hensyn til vann som forlater prøven under
kompakteringen.

Kommentar: Prosedyren for Gyratorisk
kompaktering er lite utprøvd, og det kan derfor
komme endringer. Legg spesielt merke til om
prøver av kaldt gjenbruk eller skumasfalt blir ”for
gode” når de komprimeres til 96 % av densiteten
etter 200 omdreininger.

Eksempel
I det følgende beskrives et eksempel for
bestemmelse av optimalt vanninnhold ved standard
proporsjonering.
Optimalt vanninnhold ved modifisert proctor for
ustabilisert grus er bestemt til 7,0 %. Det skal
tilsettes 3,0 % bindemiddel (rest). Det brukes
bindemiddel av typen C60B5 (saktebrytende
emulsjon som inneholder 60 % bitumen og 40 %
vann).
Anbefalt vanninnhold i tilslagsmaterialet før
tilsetting av bindemiddel blir:
Mengde emulsjon: 3,0/0,6 = 5,0 %

For øvrig gjelder følgende:

Vann i emulsjonen: 5,0  0,4 = 2,0 %

- masser basert på bitumenemulsjon: prøver skal
kompakteres umiddelbart etter uttak av masse
fra veg eller verk.
- masser basert på skumbitumen: dersom prøver
ikke kompakteres umiddelbart etter uttak av
masse på veg eller verk, skal massen lagres i
tette plastposer til prøvetillaging finner sted.
- det skal maksimalt ta 3 døgn fra massen tas ut
på vegen eller i verket til kondisjoneringen av
prøvene i punkt 4.4 (gjelder masser basert på
både bitumenemulsjon og skumbitumen).

Anbefalt totalt vanninnhold i massen etter
tilsetning av bindemiddel: 7,0−0,5  3,0 = 5,5 %

4.2 Prøvetillaging ved blanding av prøver i
laboratoriet
Stein større enn 22,4 mm siktes ut før
prøvetillagingen, og vektprosent materiale større
enn 22,4 mm registreres.

Anbefalt vanninnhold i tilslagsmaterialene før
tilsetning av bindemiddel: 5,5−2,0 = 3,5 %
4.3 Mellomlagring
Prøvene bør kondisjoneres umiddelbart etter
prøvetillaging. Av praktiske grunner kan det
imidlertid være behov for å mellomlagre prøver før
kondisjonering. I så fall skal prøvene behandles
som vist i tabell 352-1. Ferdig pressede prøver skal
i alle tilfelle ikke lagres lenger enn 14 dager før
kondisjonering. Under lagring skal prøvene ligge i
halve plastrør, ev. på en av de plane endeflatene.
Tabell 352-1 Mellomlagring (hvis nødvendig).

Ved prøvetillagingen kan det brukes håndblanding
eller laboratorieblandere, og blandetiden er
vanligvis 1-2 minutter avhengig av finstoffinnhold
og prøvemengde.
Ved bruk av emulsjon skal temperaturen på
bindemiddelet være som under produksjon i felten.
Prosedyrene ved prøvetillaging er ellers som for
prøver av ferdig stabiliserte masser.

Innpakking
av prøver i
plastpose

Tid i
mellomlagring

Maksimal
temperatur

<3 timer

Romtemperatur

Ikke
nødvendig

3 – 12 timer

Romtemperatur

Nødvendig

12 timer –
14 dager

Kjøleskapstemperatur

Nødvendig

Dersom det skal tilsettes vann til
tilslagsmaterialene, må prøvene lagres i lukkede
plastposer i minimum 1 døgn før tilsetning av
bindemiddel.

R210 Laboratorieundersøkelser
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4.4 Kondisjonering

Resultater

Kondisjoneringen er som følger:
1. Prøvene lagres i varmeskap i 7 døgn ved 40 °C
(tørr lagring). Det skal benyttes varmeskap med
lufting, og luftekanalen skal være åpen under
kondisjoneringen.
Dersom det haster kan prøvene etter byggherrens
godkjennelse alternativt lagres i varmeskap i 3
døgn ved 60 °C (tørr lagring).
2. Umiddelbart etter kondisjonering i varmeskap
måles prøvens dimensjoner i henhold til metode
362 «Bestemmelse av prøvens densitet», metode B:
Måling. Prøvene veies i gram med en desimal, og
tørrdensiteten beregnes.
3. Prøvene utsettes deretter for 8 fryse-/tinesykler:
- 4 sykler pr. døgn i 2 døgn
- hver syklus skal bestå av 5 timer frysing og 1
time tining
- ved innfrysing skal det oppnås en temperatur i
midten av prøven på -5 til -10 °C
- ved opptiningen skal det brukes kaldt
springvann.
Fryse-/tineprosessen startes opp ved at prøvene
først fryses inn i 5 timer etterfulgt av 1 time
opptining i vann. Fryse-/tineprosessen avsluttes
etter den siste opptiningen i vann, dvs. etter
nøyaktig 2 døgn. Etter fryse-/tineprosessen legges
prøvene umiddelbart i vannbad for temperering.
Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med
mellomlagring av prøver etter kondisjonering og
før testing av indirekte strekkstyrke utføres dette
som vist i tabell 352-1.
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5.1 Beregninger
Etter prøvetillaging og kondisjonering i varmeskap
bestemmes prøvens tørrdensitet i henhold til
metode 362, metode B: Måling.
5.2 Usikkerhet
Angitt komprimerings- og kondisjoneringsprosedyre skal gi densiteter og egenskaper
tilsvarende det en får etter lang tid i felten. Lokale
forhold spiller imidlertid en stor rolle. I hvilken
grad en klarer å etterligne feltforhold ved angitte
laboratorieprosedyrer vil derfor variere.

Rapportering
Sammen med resultatene fra den etterfølgende
testingen av indirekte strekkstyrke skal følgende
rapporteres:
- vekten og snittet av prøvehøyde og diameter for
hver prøve skal rapporteres sammen med
tørrdensiteten
- eventuelt mengde bortsiktet materiale >22,4
mm
- eventuelle avvik fra denne beskrivelsen
- hvor lenge prøven eventuelt er mellomlagret

Referanser
Metodebeskrivelsen bygger på norske tillempinger
av, og erfaringer med, ulike utenlandske metoder
samt egenutviklet utstyr.
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3531 Blanding av laboratorieprøver; varme masser
Juni 2015 (erstatter metode 14.5532, mars 2005)

- blandekar/bakker for oppvarming av
steinmaterialer
- varmehansker
- vekt med nøyaktighet 0,1 % av innveid mengde.

Hensikt
Metoden benyttes ved laboratorieblanding av
varme masser ved all prøvetillaging og videre
testing av slike masser. Metoden angir tider og
blandetemperaturer.

Kommentar: Metoden gjelder for både maskin- og
håndblanding av prøver, men ved blanding av
masser med PMB og/eller gjenbruk er ikke
håndblanding like egnet.
1.1 Lavtemperaturasfalt
Lavtemperaturasfalt (LTA), dvs. asfalt produsert
ved teknikker som gjør at massen kan legges ut
og komprimeres ved lavere temperaturer enn
tradisjonelt, er ikke omtalt her. Hvor mye
temperaturen kan senkes, vil avhenge av hvilken
teknologi som benyttes. Ved kjemikalietilsetning
benyttes leverandørens anbefalinger. Dersom
teknikken forutsetter at bindemidlet tilsettes ved
skumming i asfaltfabrikken må skummingsutstyr
også være tilgjengelig på laboratoriet. Fremtidige
versjoner av standarden som er lagt til grunn for
metoden vil beskrive dette.

Utstyr

Fremgangsmåte
3.1 Blandetemperaturer

- varmeskap for å varme steinmaterialer,
bindemiddel og eventuelle gjenbruksmaterialer
og tilsetningsstoffer til temperaturene angitt i
denne metodebeskrivelsen med en nøyaktighet
på ±5 °C
- utstyr for håndblanding av asfaltprøver (egnede
blandekar og spatler, eventuelt varmekasser
og/eller varmeplater for å holde prøven varm
under blandingen)
- alternativt laboratorieblander som er i stand til
å blande asfaltprøver på 5 minutter eller
mindre. Blanderen bør være utstyrt med
termostatregulert temperaturkontroll og
regulerbar hastighet. Selve røreren eller
blandelabbene må være utformet på en måte
som gjør at steinmaterialet ikke nedknuses
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Kommentar: Med utgangspunkt i blanding av
enkeltprøver til innstamping av tradisjonelle
prøveklosser på ca 1250 g (Marshallklosser) bør
vekt for innveiing av steinmaterialer og
gjenbruksasfalt ha en nøyaktighet på ±1 g, og bør
derfor kunne leses av med en desimal. Innveid
bindemiddelmengde vil typisk være 60 g og
oppover og vekten til å veie boksen under
tilsetning bør ha en nøyaktighet på ±0,1 g og
kunne leses av med to desimaler. Tilsetning av
vedheftningsmidler som amin oppgis som regel i
prosent med én desimal. Dersom f.eks. 0,3 %
vedheftningsmiddel skal veies inn i 1000 g
bitumen blir det 3 g som bør veies inn på en vekt
med en nøyaktighet på 0,1 g og to desimalers
avlesing. Skal amin tilsettes i mindre mengder
med bitumen kan kravet til nøyaktighet på vekten
øke.

Dersom annet ikke er oppgitt skal de
temperaturene som er angitt i tabell 3531-1
tilstrebes ved blanding og komprimering av
masser med vegbitumen i henhold til NS-EN
12591. Tillatt variasjonsområde er ± 5 °C.
Blandetemperaturen skal velges slik at massen
ligger på referanse-temperaturen når eventuell
komprimering av massen skal begynne, men
blandetemperaturen skal aldri være høyere enn
maks blandetemperatur.

Kommentar: Tabell 3531-1 er basert på en
referansetemperatur lik den der bindemiddelet har
viskositet (280 ± 30) mm²/s, dvs.
komprimeringstemperatur for masser med
vegbitumen. Anbefalt blandetemperatur tilsvarer
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den temperaturen hvor bindemiddelet har
viskositet (170 ± 20) mm²/s.
Temperatur for masser med gjenbruksasfalt velges
ut i fra forventet penetrasjon på bindemidlet i
ferdigblandet masse (se Vedlegg 1).

Kommentar: Penetrasjonsverdier for bitumen
gjenvunnet fra returasfalt varierer, men ligger ofte
mellom 30 til 45. Dersom det nye bindemidlet er
en 70/100 med penetrasjon 85 kan det tåle at ca
25 % av bindemidlet i den ferdige massen kommer
fra returasfalt med en penetrasjon på 35 før det
blandede bindemidlet kommer under 70. Er det
nye bindemidlet derimot en 160/220 med
penetrasjon 190 tåler det «bare» 10 %
bindemiddelandel med penetrasjon 35 før
penetrasjonen på blandingen er under 160.
Tabell 3531-1 Veiledende blande- og
komprimeringstemperaturer
Bindemiddel

Referansetemp.
°C

35/50
50/70
70/100
100/150
160/220
250/330
330/430
V12000
V6000
V3000
V1500

160
150
145
140
135
130
125
115
110
100
90

Referansetemp.
Støpeasfalt
°C
225
220
210*)

Maks
blandetemp.
°C
180
170
165
160
155
150
145
135
130
120
110

Basert på norske erfaringer, ikke angitt i NS-EN
12697-35
*)

Ved bruk av PmB benyttes temperatur som angitt
av leverandør. Normalt vil det være en temperatur
som gir en viskositet i det området vist i tabell
3531-1.
3.2 Sammensetning av kornkurve
Dersom steinmaterialet ikke allerede er tørt tørkes
det ved (110 ± 5) °C til konstant vekt.

gjelde for fraksjonene i virkeligheten tas med. Det
er også viktig å benytte samme forhold mellom
egenfiller og fremmedfiller som vil bli benyttet ved
produksjon.
Steinmaterialet veies opp med en nøyaktighet på
0,1 %.
Oppveid steinmateriale varmes som sammensatt
kurve eller enkeltsorteringer/-fraksjoner i bakker
eller blandekar i varmeskap til valgt
blandetemperatur ±5 °C. Steinmaterialet varmes i
minst to timer ved prøvestørrelse ca. 1250 g,
større prøver varmes i minst åtte timer.
3.3 Tilsetningsstoffer til steinmateriale
Tilsetningsstoffer veies opp med en nøyaktighet
på 0,1 %. Tåler de lengre tids oppvarming kan de
blandes i steinmaterialet før oppvarming. Det må
tilstrebes en jevn fordeling. Eventuelt kan de
varmes for seg.
3.4 Gjenbruksasfalt
Gjenbruksasfalt veies opp med en nøyaktighet på
0,1 % av total masse av prøven. Den bør smuldres
mest mulig opp. Settes i varmeskap ved
blandetemperaturen i tildekket emballasje, f.eks.
spann med hull i lokket.
Dersom gjenbruksasfalten tilsettes ferdig
oppvarmet i miksen på asfaltfabrikken varmes den
ved laboratorieblanding opp til
blandetemperaturen ± 5 °C i (2,5 ± 0,5) timer.
Skal gjenbruksasfalten tilsettes kald i miksen på
asfaltfabrikken varmes den til (110 ±5) °C i (2,5
± 0,5) timer. Det nye steinmaterialet må da
varmes tilsvarende høyere for at den sammensatte
blandingen får tilsiktet blandetemperatur.
3.5 Bindemiddel
Bindemiddelet neddeles ved så skånsom
oppvarming som mulig. Beholderen, som bør
kunne helles av, fylles nesten full, dekkes til og
settes i varmeskap ved blandetemperatur ± 5 °C i
mellom 3 og 5 timer. Før blanding røres det rundt
i bindemiddelet og temperaturen kontrolleres.

Kommentar: Konstant vekt oppnås når to veiinger
med minst 1 times mellomrom ikke varierer med
mer enn 0,1 % av totalvekten av materialet.

Bindemiddel til støpeasfalt skal ikke forvarmes
høyere enn maksimum blandetemperatur for
ordinære masser. PMB forvarmes til 180-200 °C
hvis ikke annet er angitt.

Steinmaterialet kan settes sammen av hele
sorteringer som homogeniseres og kvartes ned til
ønsket mengde.

Kommentar: Dersom bindemiddelet varmes opp i
boks med lokk, må den åpnes forsiktig i tilfelle det
har bygd seg opp overtrykk i boksen.

Er ikke sorteringen representativ for den som er
tenkt benyttet ved virkelig produksjon, må den
siktes og riktig kurve settes sammen. Det bør
tilstrebes at de over- og understørrelser som vil
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3.6 Tilsetningsstoffer til bindemidlet
Ved tilsetning av vedheftingsmiddel utføres
dosering på vekt med nøyaktighet ±0,1 g eller
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bedre. Dersom ikke annet er nevnt, tilsettes
vedheftningsmiddel til bindemiddelet maksimum
30 minutter før blanding med steinmaterialet.
3.7 Blanding
Både håndblanding og maskinblanding av massen
kan benyttes.
Dersom steinmaterialet ikke varmes i blandekaret,
skal dette varmes minst 30 minutter ved samme
temperatur som steinmaterialet før blanding
finner sted. Eventuelt skal blandekar med egen
oppvarming stå på så lenge at
blandetemperaturen ± 5 °C er nådd.

Rapportering
Rapporten fra testene av prøvene som denne
massen benyttes til, skal referere til denne
metoden og inkludere det følgende:
-

-

sammensetningen av blandingen
om påkrevd; grafisk fremstilling av kornkurven
type og opphav til prøvematerialene
om det er benyttet håndblanding eller
maskinell blanding
avvik fra standard blanderekkefølge, f.eks. at
filler tilsettes etter at de andre materialene er
blandet
spesielle observasjoner eller
prøvingsparametere
blandetid
blandetemperatur
eventuelle avvik fra angitt prosedyre

Steinmaterialet has først i blandekaret, og
eventuelle tilsetningsstoffer til steinmaterialet som
ikke er tilsatt tidligere, tørrblandes inn.
Bindemiddel veies i ved å veie boksen med
bindemidlet til 0,1 % nøyaktighet.

-

Materialene blandes til full overdekning og
homogen blanding. Blandetiden skal ikke være
lengre enn at blandetemperaturen overholdes. Se
tabell 3531-2 for maksimale blandetider.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Tabell 3531-2 Maksimum blandetid
Massetype
Skjelettasfalt
(Ska)
Andre
enn Ska

Bindemiddel
Bitumen
PMB
Bitumen
PMB

1)

Gjenbruk

Maskinblanding

Blanding
for hånd

Uten

4 min

5 min

Med

5 min

Nok

1)

Med/Uten

5 min

Nok

1)

Uten

3 min

5 min

Med

5 min

Nok

1)

Med/Uten

5 min

Nok

1)

Referanser

NS-EN 12697-35 (2004) + A1:2007: Bituminøse
masser – Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt –
Del 35: Blanding i laboratoriet.

Tillegg
6.1 Beregning av penetrasjonsgrad ved bruk av
asfaltgranulat i varme asfaltmasser
Beregningene kan bare anvendes for materialer
som utelukkende inneholder eller anvender
penetrasjonsbitumen.

Blandetiden vurderes ut ifra bearbeidbarheten på
massen. Den må ikke være så lang at bindemiddelet
kjøles for mye ned, eventuelt herdes opp dersom
blandingen utføres på plate.

Følgende forkortelser benyttes:
Penmix = Penetrasjon i den ferdige blanding
inneholdende granulat

Kommentar: Rekkefølgen av blandetrinnene kan
varieres dersom spesielle blandemåter på verk
skal utprøves, f.eks. kan deler av steinmaterialet
blandes med bindemiddelet før resten.

Pen1 = Penetrasjon av gjenvunnet bindemiddel
fra asfaltgranulat
Pen2 = Penetrasjon av tilsatt bitumen ved
produksjonen

Dersom blandingen inneholder spesialprodukter
forbehandles og tilsettes disse i henhold til
leverandørens anvisninger.
Noter blandetid og eventuelle avvik fra normal
prosesedyre.

a og b = Del av bindemiddelmengden fra
asfaltgranulatet, a, og fra tilsatt
bindemiddel, b, i den totale
asfaltblandingen. a + b = 1
For å finne hvilken penetrasjonsgrad som må
tilsettes for å få en ønsket penetrasjonsgrad i
ferdig dekke benyttes følgende formel:

3.8 Etter blanding
Avhengig av hva massen skal brukes til videre,
settes den f.eks. i varmeskap, kvartes ned eller
komprimeres (dersom temperaturen ikke har falt
under komprimeringstemperaturen).

Pen2

= 10(

logPenmix −a∙logPen1
)
b

Dersom massen settes i varmeskap og det ikke er
meningen å teste oppherding, skal den tildekkes.
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Dersom et bindemiddel som skal tilsettes i en gitt
mengde er valgt, men penetrasjonsgraden på
ferdig blanding ikke er kjent, skrives formelen om
slik:

yttergrensene 70 og 100). Penetrasjonen i
asfaltgranulatet er bestemt til Pen1 = 30 og
andelen av gammelt og nytt bindemiddel er a =
0,4 og b = 0,6.
Dette gir:

Penmix = 10(a∙logPen1 +b∙logPen2 )
6.1.1 Eksempel
Penetrasjonen i den ferdige blandingen skal være
en 70/100. Velg midtpunktet i graden dvs. 85
(eller det foretas to beregninger med

R210 Laboratorieundersøkelser

Pen2 = 10

log85 − 0,4∙log30
0,6

= 102,231 = 170

Dvs. bitumen 160/220 velges.
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3532 Prøvetillaging med gyratorisk kompaktor
Juli 2015 (erstatter metode 14.5533, juli 2004)

Hensikt
Metoden beskriver komprimering av sylindriske
prøver av asfalt ved hjelp av gyratorisk kompaktor.
Metoden kan benyttes til:
a) Bestemmelse av hulrommet i en asfaltmasse
etter et bestemt antall omdreininger.
b) Lage en kurve med densitet eller hulrom mot
antall omdreininger.
c) Å lage prøver med en gitt høyde for å få en
prøve med en bestemt densitet som deretter
kan testes.
For å bruke den gyratoriske kompaktoren til punkt
a) og b) bør den være kalibrert mot en kjent
standard asfaltmasse. Se vedlegg A i NS-EN
12697-31 for beskrivelse av hvordan dette tenkes
utført. Alternativt kan det benyttes utstyr som
plasseres i formen og måler vinklene under
belastning, se vedlegg B og C til NS-EN 12697-31.

Kommentar: Innstilt vinkel er en sentral parameter
ved komprimering med gyratoriske kompaktorer.
Kompaktorene finnes i flere utførelser, og hvor lett
det er å stille inn vinkelen kan variere. Avhengig av
hvor stive konstruksjonene er så kan i tillegg
vinklene endre seg under komprimering etter hvor
store krefter som må til for å holde vinkelen.

Laboratorier kan benytte gyratorisk kompaktor til å
lage kurver av densitets- eller hulromsutvikling
mot antall gyreringer for ulike resepter (punkt b
over). På den måten kan det sies noe om
komprimerings-egenskapene til massene
innbyrdes uten å kalibrere kompaktoren mot andre.
Den gyratoriske kompaktoren kan også benyttes til
tillaging av prøver med en gitt densitet (punkt c
over) uten at det kreves at den skal være kalibrert
etter vedleggene i NS-EN 12697-31.
Metoden gjelder for bituminøse masser (både de
som er laboratorieblandet og de som er tatt ut i
forbindelse med asfaltproduksjon og –utlegging)
med en maksimal steinstørrelse på 31,5 mm.
1.1 Prinsipp
Asfaltmassen er plassert i en sylindrisk form
mellom bevegelige endeflater. Figur 3532 viser
prinsippet for påføring av komprimeringsenergi.
Temperaturen skal holdes mellom gitte toleranser
gjennom hele testen.

F

Vedlegg A i NS-EN 12697-31 beskriver hvordan
vinkel og påført kraft kan stilles inn slik at en
referansemasse får et tilsiktet hulromsinnhold, og
tanken har vært at produsentene av kompaktorene
kunne bestemme hvilke innstillinger som for ulike
modeller vil gi riktig hulrom på referansemassen
etter et gitt antall gyreringer. Per juni 2015 er det
ikke bestemt noen slike standardinnstillinger for de
gyratoriske kompaktorene som benyttes i Norge.
Siden prøver tillaget med gyratoriske kompaktorer
uten et større kalibreringsarbeide har større
spredning i hulrom enn prøver laget ved
slagkomprimering (metode 356) er det fortsatt
slagkomprimering det stilles krav etter i N200.

h(ng)


F
Figur 3532-1 Prinsipp gyratorisk kompaktering
Komprimeringen oppnås gjennom et relativt svakt
statisk press på endeflatene og av skjærkraften
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som oppstår av sirkelbevegelsen av senterlinjen av
prøven med en vinkel Ф med vertikalaksen.

Utstyr
- gyratorisk kompaktor i henhold til NS-EN
12697-31
- former med innvendig diameter 100 eller 150
mm. Dersom formene skal benyttes til
komprimering av kalde masser bør de være
utstyrt med hull som slipper vann ut
- varmeskap med nøyaktighet som kan holde
testemperaturen med ±10 °C
- varmehansker
- utstyr for å presse prøven ut av formen
- evt. sag for å lage prøver med riktig høyde og
parallelle endeflater

Kommentar: I forbindelse med PROKAS-prosjektet
(1998 – 2004) ble vinkel mellom endeplatene og
innvendig vegg i formen målt med utstyr i henhold
til vedlegg C i standarden. De fleste norske
gyratoriske kompaktorene på den tiden ble
kontrollert og målingene viste at de eldste
modellene kan ha problemer med å oppfylle
kravene til største tillatte forskjell mellom vinkler
målt på nedre og øvre plate. Undersøkelser i regi av
PROKAS viste også at densiteten varierer gjennom
prøven og er høyest i midten. Dette må tas hensyn
til ved bruk av gyratorisk kompaktor til
prøvetillaging for videre analysering.
Vedlegg C angir at det skal tilstrebes en innvendig
vinkel på 0,82° målt med innvendig plassert utstyr.
Det skal ideelt sett gi samme komprimering av
prøver som når utvendig vinkel er stilt på 1,0° målt
med en referansekompaktor.

- Dynamisk e-modul: Det lages ca 6,5 cm høye

prøver med diameter 10 cm. Prøvene kan testes
uten videre tilskjæring.
- Indirekte strekkstyrke til kalde bituminøse
masser: Se metode 352.
Prøvene kompakteres slik at den delen som skal
testes får riktig densitet/hulrom for massetypen
bestemt med den metoden for
densitetsbestemmelse som gjelder for det aktuelle
hulromsnivået i henhold til metode 362.
Forskjellen mellom hulromsnivået basert på f.eks.
hydrostatisk overlatetørr densitet og densiteten
gyratoren beregner ved kompaktering vil avhenge
av massetypene. Den ”gyratordensiteten” som gir
riktig hydrostatisk densitet målt på ferdig prøve
(eventuelt tilsaget) må derfor finnes basert på
erfaringsverdier.
Det skal benyttes et antall gyreringer som er
naturlig for massetypen for å oppnå ønsket hulrom
i prøven (forutsatt at det ikke er gjort
modifiseringer av massen som tilsier at den krever
mer eller mindre enn normal valseinnsats ute på
veien), typisk i størrelsesorden 80 gyreringer.
3.2 Prøvemengde ved framstilling av en kurve med
densitet eller hulrom som funksjon av antall
omdreininger
Er vinkel og kraft for kompaktoren kalibrert med en
referansemasse slik at det fås en gitt densitet eller
hulrom ved et bestemt antall gyreringer, velges en
prøvemengde som vil gi samme prøvehøyde hmin
som ved kalibreringen. hmin tilsvarer den høyden
hvor mengden referansemasse ved kalibrering ville
hatt 0 % hulrom.
Prøvemengden blir da:

Fremgangsmåte
3.1 Prøvemengder ved tillaging av prøver med en
gitt høyde og gitt densitet

M = 10−9 ∙ π ∙

Kommentar: Følgende prøvestørrelser/ fremgangsmåter anbefales avhengig av hva prøven skal
benyttes til:
- Syklisk kryp: Det lages ca 10 cm høye prøver
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4

∙ hmin ρM

hvor:

Massen M av prøvemengden som skal i formen
beregnes på grunnlag av ønsket densitet og volum
av prøven.

med 15 cm diameter, og topp og bunn sages av
slik at midtstykket får en høyde på 60 mm og
med parallelle endeflater. Prøvene komprimeres
så mye at tilsagd prøve har tilsiktet densitet for
resepten ±0,03 Mg/m3 bestemt i henhold til
metode 362.

D2

M

= Mengden asfaltmasse som skal veies inn
i formen i kg.

D

= den indre diameteren til formen i mm.

hmin

= minste høyde til komprimert prøve ved
0 % hulrom i mm.

ρM

= asfaltmassens maksimumsdensitet
bestemt i henhold til metode 210.363 i
kg/m3.

For en gitt type gyratorisk kompaktor som er
kalibrert mot en referansemasse vil hmin være
konstant. Forholdet mellom hmin og den indre
diameteren av formen, D, skal være i intervallet
0,66 til 1,05. Dersom kompaktoren ikke er
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kalibrert mot noen referansemasser bør det
tilstrebes å velge prøvemengder som vil gi en hmin
som er lik hver gang for at resultatene skal bli mest
mulig sammenlignbare. Dette gjelder både ved
sammenligning av resultater fra egen kompaktor
og ved sammenligning av resultater fra flere
kompaktorer.
3.3 Tillaging av prøvestykker
Dersom asfaltblandingen er laget i laboratoriet skal
varme masser være laget i henhold til metode 3531
og kalde i henhold til metode 352.
Dersom prøven er saget eller boret ut av et
komprimert dekke, skal størrelsen av prøven være
så stor at mengden beskrevet foran kan tas fra
den.
Dersom den øvre nominelle steinstørrelsen er 16
mm eller mindre, kan prøvediameteren være 100,
150 eller 160 mm. Dersom den øvre nominelle
steinstørrelsen er større enn 16 mm skal
prøvediameteren være 150 eller 160 mm.
Følgende skal gjøres:
- Plasser formene og innleggsplatene minst 2
timer i et varmeskap oppvarmet til
testtemperaturen ± 10 °C.
- Smør formen innvendig ved hjelp av en pensel
med en blanding av glyserin/talkum eller
silikonfett.
- Dersom prøven er blitt saget eller boret ut fra et
komprimert dekke, varmes den opp til en
temperatur der asfalten er løs nok slik at den
beskrevne massen M kan tas ut.
- Vei formene og innleggsplatene, fyll massen i
formen ved hjelp av en trakt og vei formen og
innleggs-platene pluss massen slik at den
beskrevne vekten M med asfalt i formen er
oppnådd med en nøyaktighet på 0,1 %.
- Alternativt vei opp massen M med asfalt med en
nøyaktighet på 0,1 % i en egen beholder og
overfør massen til formen i en operasjon ved
hjelp av en trakt.
- Oppbevar formen med prøven og
innleggsplatene i et varmeskap ved
testtemperaturen ± 10 °C i mellom 30 minutter
og to timer.
3.4 Testparametre
3.4.1 Forlast
Dersom det benyttes forlast, P, skal den være på
mellom 150 N og 3000 N.

velges en kraft som gir 600 kPa på endeflatene til
prøven.
3.4.3 Gyratorvinkelen
Dersom ikke vinkelen er blitt kalibrert mot en
referansemasse eller ved hjelp av utstyr for måling
av vinkel mellom indre sylindervegg og endeflater,
skal det tilstrebes en gyratorvinkel på 1,0° målt
utvendig. Vinkelen skal være lik gjennom hele
komprimeringen og stilles inn med en nøyaktighet
på ± 0,02°.
Dersom kompaktoren kalibreres med utstyr for
måling av innvendige vinkler velges en innstilling
som gir gjennomsnittlig vinkel mellom topp-plate
og indre sylindervegg og bunn-plate og indre
sylindervegg på 0,82°. Jf. vedlegg C i NS-EN
12697-31 Dersom det er stor forskjell på intern
vinkel i topp og bunn må det gjøres egne
vurderinger.
3.4.4 Rotasjonshastighet
Rotasjonshastigheten skal ikke være over 32
omdreininger i minuttet. Den skal være konstant
gjennom hele testen og ikke variere med mer enn
± 10 %.
3.4.5 Testtemperatur
Massetemperaturen skal være som angitt i metode
210.3531 ved start av kompakteringen
3.5 Komprimering av prøver
Før start komprimering skal det kontrolleres at
riktig vinkel og kraft er innstilt for aktuell diameter
på formen og at kalibrering av høydemåling er
utført.
Plasser formene med massen og innleggsplatene i
kompaktoren.
I tilfelle av forlast skal den påføres i løpet av et
tidsintervall på mindre enn 30 sekunder. Med
stempelet i kontakt med den øverste
innleggsplaten start gyreringene.
Lasten F og vinkelen Ф skal påføres i løpet av den
første gyreringen.
Dersom det ikke benyttes forlast: påfør lasten F og
vinkelen Ф og start gyreringene.
Høyden på prøvene skal måles i mm med en
nøyaktighet på ±0,2 mm uten å avbryte
gyreringene

3.4.2 Kraften F

3.6 Tillaging av prøver med en gitt høyde og
forhåndsbestemt densitet

Dersom ikke vinkel og kraft er bestemt for å gi en
bestemt komprimering av en referansemasse,

Innstill kompaktoren slik at den stopper når den
ønskede høyden på prøven er oppnådd.
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Dersom videre testing krever at endeflaten på
prøvene står vinkelrett på prøveaksen kan det i
følge standarden benyttes tre metoder:
- Tilfør mellom to og ti ekstra gyreringer hvor
vinkelen enten progressivt eller trinnvis settes
til 0.
- Ta prøven ut av kompaktoren og påfør en
statisk last på 8000 ± 500 N på prøver med
diameter 100 mm eller 20 000 ± 1000 N på
prøver med 150 eller 160 mm diameter. Lasten
påføres parallelt med formens akse og på
innleggsplatene.
- Sag prøven.
Saging er mest vanlig med norske kompaktorer.
Dersom prøven skal benyttes videre, avkjøles først
formen med prøven så lenge at prøven ikke
deformeres når den tas ut av formen. Om
nødvendig kan form med prøve avkjøles fem til ti
minutter foran en vifte. Skyv så prøven ut av
formen ved hjelp av en jekk.
Dersom ikke densiteten bestemt ved måling under
komprimering er tilstrekkelig bestemmes
densiteten ved hjelp av metode 362 før videre
testing, eventuelt etter tilsaging.

Rapporten skal henvise til denne metoden og skal
minst ha følgende informasjon:
- identifisering av massen
- hvordan prøven ble laget, eventuelt
prøvestørrelse og kilometrering dersom den er
tatt fra ferdig utlagt masse.
- merke og modell av gyratorisk kompaktor
- testparametre (diameter og høyden hmin av
prøven, rotasjonshastighet, testtemperatur,
gyratorvinkel og kraften F).
Dersom metoden er brukt til å lage prøveklosser:
- prøvens høyde og densitet
Dersom metoden benyttes til framstilling av
densitet eller hulrom som funksjon av antall
omdreininger:
-

prøvens densitet og/eller hulrom for de angitte
antallene gyreringer
I alle tilfeller skal det oppgis de faktorene som kan
ha påvirket resultatene.

Repeterbarhet og reproduserbarhet har blitt
bestemt på hulromsnivået etter 60 omdreininger.

4.1 Framstilling av en kurve med densitet som
funksjon av antall omdreininger.

Repeterbarhet: r = 0,950 %

Mål høyden på prøven ved følgende antall
gyreringer: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80,
100 og hvis nødvendig ved 120, 150, 200, 300,
400 og 500 omdreininger.
Beregn enten prøvens densitet eller hulrom for
hvert angitt antall omdreininger. Prøvens densitet
for et gitt antall omdreininger ρ(ng) er forholdet
mellom massen M av asfaltmassen som has i
formen og volumet av prøven beregnet ut i fra
prøvens høyde:
Hulromsinnholdet beregnes ifølge metode 365 som
en funksjon av antall gyreringer:

R210 Laboratorieundersøkelser

Rapportering

5.1 Presisjon

Resultater

Dersom ikke noe annet kreves, skal et
prøveresultat ved bestemmelse av
komprimeringskurver bestå av snittet av tre
paralleller.

Dersom variasjonen i høyden for prøven er større
enn 1,5 % for et antall over 20 gyreringer skal
prøven forkastes.

Reproduserbarhet: R = 1,384 %
Grunnlaget for beregning av presisjon var en
ringanalyse på 20 gyratoriske kompaktorer av
samme modell. Ingen av samme fabrikat som de
norske inngikk.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-31 (2007): Bituminøse masser –
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 31:
Tillaging av prøvelegemer med gyratorisk
komprimeringsutstyr
SINTEF (2004): PROKAS Prosjektrapport 15,
Sluttrapport
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354 Indirekte strekkstyrke
Mai 2015 (erstatter metode 14.554, august 2004)

1. Hensikt
Metoden brukes for å bestemme indirekte
strekkstyrke og lastfordelingskoeffisient for
bituminøse masser.
En sylindrisk asfaltprøve presses med konstant
deformasjonshastighet mellom to diametralt
motsatte belastningsbommer til brudd, som
skyldes induserte strekkspenninger i prøven.
Maksimal belastning danner grunnlag for
beregning av indirekte strekkstyrke. Indirekte
strekkstyrke brukes til å beregne prøvens
lastfordelings-koeffisient.

2. Definisjoner

Figur 354-1 Skisse av belastningsjigg for indirekte
strekkstyrkeprøving

Kalde bituminøse masser: Egt, Egd, Eg, Asg, Sg, Bg

Tabell 354-1 Bredde på belastningsstriper

og Gja (kaldprodusert)

Dimensjoner, mm

ITS: Indirect Tensile Strength, er Indirekte

Prøvediameter

Strekkstyrke eller Spaltestrekkfasthet (ST). Enhet
MPa eller kPa.

Bredde
belastningsbom

3. Utstyr
- laboratoriepresse (marshallpresse) for
bestemmelse av indirekte strekkstyrke på 10
cm eller 15 cm prøver. Trykkehastighet (50 ±
2) mm/min og minimum kapasitet 28 kN.
- Jigg for indirekte strekkstyrkeprøving. Denne
består av to plater spent opp med stive fjærer
og staver i alle fire hjørner, se figur 354-1.
- øvre og nedre stålbommer, lengde > 75 mm,
som er konkave med radius lik prøvens radius.
Bredden på belastningsbommene skal være
tilpasset prøvediameteren, se tabell 354-1.
- vannbad for temperering av prøvene ved (25 ±
1) °C. Termostatstyrt klimaskap kan også
benyttes.

R210 Laboratorieundersøkelser

150 ± 3

12,7 ± 0,2

19,1 ± 0,2

4. Fremgangsmåte

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

- vanntette plastposer, ca. 3 liter.

100 ± 3

4.1 Prøvetillaging
Prøvene som benyttes til forsøkene kan enten
være borprøver fra felt eller laboratorietillagede
prøver.

Kommentar: Ved utboring av prøver fra bærelag
eller dekke med kaldblandede masser bør
vannforbruket minimaliseres slik at prøven ikke
fuktes opp unødig. Boring ved lav lufttemperatur
øker muligheten for å få opp hele prøver.
Beskrivelse av tillaging og kondisjonering av
laboratorieprøver er beskrevet i metode 352,
3531, 3532 og 356.
Det lages til minst tre prøverklosser for hver
prøve.
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Kommentar: For prøver med ujevn sideflate bør
det lages til minst 5 prøveklosser

5. Resultater

Prøveklossene skal ha diameter (100 ± 3) mm eller
(150 ± 3) mm. Prøvehøyden skal være mellom 35
og 75 mm. Før testing skal endeflatene være rette
og parallelle. Borprøver må som regel tilskjæres.

Indirekte strekkstyrke (ITS) beregnes med tre
gjeldende sifre etter følgende formel:

ITS =

P =
D =
H =

4.2.1 Kaldblandede masser
For kondisjonering av laboratorietillagde prøver av
kalde bituminøse masser vises til metode 352.
Borprøver og laboratorietillagede asfaltprøver
kondisjoneres som følger:
a) Etter kapping (hvis nødvendig) legges prøvene
til tørking i 1 døgn ved romtemperatur.
b) Prøvene tempereres i vannbad (25 ± 1 °C) med
plastpose rundt prøven i min. 2 t (100 mm
prøve) eller min. 4 t (150 mm prøve). Sørg for
at prøvene ikke blir våte under tempereringen.
Hvis klimaskap benyttes, skal temperaturen i
skapet kontrolleres nøye.

Før testing settes prøven inn i belastningsjiggen.
Det kan være nødvendig å vri prøven for å sikre
godt anlegg og god kontakt mellom belastningsbommer og prøve.

Kommentar: Sidekanten på borprøver er ofte
ujevn. I slike tilfeller bør en legge en tynn
gummihud mellom prøven og
belastningsbommene.

De individuelle ITS-verdiene skal ikke avvike mer
enn 17 % av middelverdien i prøvingen.
Materialets lastfordelingskoeffisient (a), beregnes
etter følgende formel:
3

a = 0,38 ∙ √ST
hvor:

ST = 1000·ITS

(enhet kPa)

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:





Prøvingen skal være fullført innen 2 min etter
avsluttet temperering og påbegynt montering av
prøven i belastningsjiggen.

Kommentar: Dersom det skal bestemmes tørrvekt
og densitet på materialet etter testing, vare på alt
materialet fra hver prøve og tørke det.

Noter om det er brudd i steinmaterialet.

bruddlast (maksimalverdi) i kN
prøveklossens diameter i mm
prøveklossens høyde i mm

Lastfordelingskoeffisienten oppgis med to
desimaler.

4.3. Prøving

a) «linje» - tydelig strekkstyrkebrudd
b) «deformasjon» - utydelig brudd
c) kombinert linje-/deformasjonsbrudd

(MPa)

hvor:

4.2 Kondisjonering

Bedøm bruddtype på de pressede prøvene som
vist i figur 354-2:

2∙P
∙D∙H







type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12697-23
identifisering av prøven (massetype, dato for
testing, stedfesting om den kommer fra veg)
gjennomsnittlig indirekte strekkstyrke og lastfordelingskoeffisient
antall prøver som ligger til grunn for resultatet
gjennomsnittlig høyde og diameter av prøvene
testtemperatur
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving.

Om ønskelig rapporteres også:
- tørrdensitet
- bruddmønster og vurdering av bruddflater

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-23 (2003): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 23:
Bestemmelse av indirekte strekkfasthet av
bituminøse prøvelegemer

Figur 354-2 Bruddmønstre for indirekte
strekkstyrkeprøving

R210 Laboratorieundersøkelser

NS-EN 12697-35 (2007): Bituminøse masser prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 35:
Blanding i laboratoriet
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R210 Laboratorieundersøkelser
3 Asfalt
35 Analyse av bituminøse masser

355 Partikkeltap fra drensasfalt (Cantabro-test)
Mai 2015 (erstatter metode 14.555, mars 2005)

1. Hensikt
Metoden brukes for å bestemme partikkeltap til
asfaltblandinger. Metoden anvendes på
laboratoriefremstilte asfaltprøver eller på
borprøver av asfalt med øvre nominelle
steinstørrelse 25 mm. Partikkeltapet bestemmes
som tap av masse fra asfaltprøver etter 300
omdreininger i en Los Angeles-maskin.

Kommentar: Metoden kan brukes til:
- undersøkelser av drensasfaltprøver
- undersøkelse av vannfølsomhet av asfaltprøver
etter kondisjonering i vann (modifisert
prosedyre).

2. Utstyr

blandes og komprimeres etter metode 356 ev.
metode 3532.

Kommentar: Ved komprimering av drensasfalt
benyttes 2  50 slag med marshallstamper ev. 40
omdr. med gyratorisk kompaktor. Ved prøving av
vannfølsomhet av asfaltbetong benyttes 2  35
slag hvis ikke annet er bestemt.
For borprøver (10 cm) angis målt høyde ± 0,5
mm. Minimum tykkelse er 30 mm.
Etter komprimering bestemmes prøvelegemenes
densitet og hulrominnhold.
Før prøving lagres prøvene på et flatt underlag i
minst to døgn ved en temperatur på maks. 25 °C.

Kommentar: Prøver av mykasfalt bør lagres i
kjølerom eller kjøleskap.

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- Los Angeles-maskin i h.t. NS-EN 1097-2
- termometer med nøyaktighet ± 0,5 °C ved
prøvingstemperatur
- rom for oppstilling av Los Angeles-maskinen
som kan holde prøvingstemperaturen ± 2 °C
- kammer for temperering av prøver før testing
som kan holde prøvingstemperatur ± 1 °C.
- vekt, kapasitet > 1200 g og nøyaktighet ± 0,1
g
- vakuumeksikkator, med plass til minst 5
prøvelegemer. Skal være utstyrt med perforert
hylle slik at vann kan trenge inn fra undersiden
av prøvene
- vannbad for kondisjonering av prøvene som
kan innstilles i området 25-40 °C ± 1 °C
- rent (drikke)vann.

3. Fremgangsmåte

3.2 Prøving av tørre asfaltprøver
Prøvingen utføres ved (22 ± 2) °C. Hvis andre
temperaturer benyttes, skal disse holdes ± 2 °C.
Før prøving lagres prøvene i minst 4 timer ved
prøvingstemperaturen.
Massen av hvert prøvelegeme bestemmes (m1). Ett
prøvelegeme legges i en ren Los Angeles-maskin
uten stålkuler. Trommelen skal rotere 300
omdreininger med en hastighet på 30-33
omdreininger/min. Deretter tas prøvelegemet ut,
rengjøres lett med et tørkepapir for å fjerne løse
partikler, og veies igjen (m2). De resterende
prøvelegemene prøves på samme måte.

Kommentar: Hvis prøven har gått i oppløsning,
veies den største gjenværende del av prøven.
3.3 Prøving av vannlagrede asfaltprøver

3.1 Prøvetilberedning

Kondisjonering

Det lages 5 prøvelegemer til hver prøving.

Prøvelegemene plasseres på den perforerte hylla i
eksikkatoren. Hvis plassen tillater det kan
prøvelegemer legges i to lag med en perforert
plate i mellom.

De sylindriske prøvene skal ha diameter på (100 ±
3) mm og høyde (63,5 ± 0,5) mm. Prøvene

R210 Laboratorieundersøkelser
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Hell på destillert eller rent vann (20 ± 5) °C i
eksikkatoren til et nivå 2-3 cm over prøvene.

m2 =

Evakuer gradvis til et resttrykk på (6,7 ± 0,3) kPa i
løpet av (10 ± 1) min.
Behold trykket i (30 ± 5) min. Slipp deretter
langsomt inn atmosfærisk lufttrykk. La prøvelegemene ligge ytterligere (30 ± 5) min under
vann.

Resultatet oppgis som middelverdi av prøvenes
enkeltverdier, avrundet til nærmeste 1 %.
Ved behov rapporteres prøvenes densitet og
hulrom samt prøvingsbetingelser (kondisjonering
og temperatur).
4.1 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater (for tørre prøver)
se tabell 355-1.

Bestem de vannmettede prøveklossenes volum
med skyvelære. Prøver med volumøkning større
enn 2 % forkastes eller noteres som suspekte.

Tabell 355-1 Arbeidsskjema Cantabro-test

Plasser prøvelegemene i et vannbad ved (40 ± 1)
°C i 68-72 timer. Asfalt med bitumen 330/430
vann-lagres ved (30 ± 1) °C og mykasfalt ved (25
± 1) °C.

Kommentar: Andre kondisjoneringsbetingelser,
f.eks. bruk av fryse- og tinesykler, kan beskrives
for spesielle formål.
3.4 Prøving
Ta opp prøvene fra vannbadet, tørk de lett med et
papirhåndkle og la de stå (30 ± 5) min på et flatt
underlag ved (22 ± 2) °C.
Massen av hvert prøvelegeme bestemmes (m1). Ett
prøvelegeme legges i en ren Los Angeles maskin
uten stålkuler. Trommelen skal rotere 300
omdreininger med en rotasjonshastighet på 30-33
omdr./min. Deretter tas prøvelegemet ut,
rengjøres lett med et tørkepapir for å fjerne løse
partikler, og veies igjen (m2). De resterende
prøvelegemene prøves på samme måte.

Kommentar: Hvis prøven har gått i oppløsning,
veies den største gjenværende del av prøven.

4. Resultater
Partikkeltapet, PT, beregnes for hvert prøvelegeme
etter følgende formel:

𝑚1 − 𝑚2
𝑚1

Partikkeltap

< 40 %

> 40 %

Repeterbarhet, r

2%

4%

Reproduserbarhet, R

5%

8%

Usikkerheten for vannlagrede prøver er ikke
etablert

5. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
 type og identifikasjon av prøven
 referanse til NS-EN 12697-17
 prøvetype (laboratorietillaget eller borprøver)
 kondisjoneringsbetingelser
 testtemperatur
 prøvenes densitet, hulrom samt svelling etter
vannmetning, hvis ønskelig
 prøvingsresultat, % partikkeltap
 eventuelle avvik fra angitt prosedyre
 dato for prøvingen

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Eksempel på arbeidsskjema er vist i figur 355-1.

PT = 100 ∙

masse av prøvelegeme etter tromlin

NS-EN 12697-17 (2007): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 17:
Massetap fra prøvelegemer av drensasfalt
NS-EN 12697-35 (2007): Bituminøse masser prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 35:
Blanding i laboratoriet

hvor:
PT =
m1 =

Partikkeltap uttrykt i %
masse av prøvelegeme før tromling

R210 Laboratorieundersøkelser
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Arbeidsskjema
Metode 355 i Håndbok R210

Partikkeltap fra drensasfalt (Cantabro-test)

Prøve merket:

Prosjektnr:

Journalnr.:

Prøve uttatt dato:

Vannlagring: 3 døgn 40 °C

Prøvingstemperatur: 22 °C

Utført dato:

Signatur:

Start
Prøvenr.

Prøve merket

Masse
prøve
m1
g

Etter 300 omdreininger
Masse
prøve
m2
g

Partikkeltap
%

Middel
%

Std.av.
%

Figur 355-1 Arbeidsskjema Cantabro-test
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R210 Laboratorieundersøkelser
3 Asfalt
35 Analyse av bituminøse masser

356 Marshall slagkomprimering
Juli 2015 (erstatter metode 14.5561, januar 2005)

1. Hensikt

3.1 Blanding/oppvarming av masseprøver

Metoden beskriver tillaging av sylindriske klosser
(Marshall-klosser) ved slagkomprimering.
Klossene benyttes ved
proporsjonering/typeprøving av varmblandet
asfalt til bestemmelse av hulrom, bitumenfylt
hulrom samt densitet som referanse ved
bestemmelse av komprimeringsgrad ferdig dekke.
N200 stiller krav om Marshallundersøkelse for
Agb, Ab, Ska, Da og Ag. Massene kan ha opptil 15
% sikterest på 22,4 mm siktet og alt må passere
31,5 mm.
Klossene kan også benyttes til bestemmelse av
Marshallstabilitet, -flyt og –stivhet, samt
Cantabro-testing og testing av indirekte
strekkstyrke for bestemmelse av E-modul eller
vedheftsegenskaper.

Prøvelegemene kan lages av laboratorie- eller
fabrikkblandet masse. Laboratorieblandede prøver
lages i henhold til metode 3531. Med standardbitumen som bindemiddel skal
blandetemperaturen normalt tilsvare den
temperatur bindemiddelet har ved viskositet (170
± 20) mm2/s. Innstampningstemperaturen skal
tilsvare den temperatur bindemiddelet har ved
viskositet (280 ± 30) mm2/s. Tabell 356-1 viser
stampetemperatur for ulike bindemiddelgrader.
Massetemperaturen skal ikke ha falt mer etter
blanding enn at den ligger innenfor referanse
komprimeringstemperatur ± 5 °C når
komprimeringen starter.
Tabell 356-1 Referanse komprimeringstemperatur
og maksimal blandetemperatur for ulike
bindemiddelgrader

2. Utstyr
Utover ellers vanlig forekommende utstyr på et
asfaltlaboratorium kreves følgende spesialutstyr:

Bitumengrad

- slagstamper på tresokkel (Marshallstamper) i
henhold til NS-EN 12697-30
- former, minst 3 stk., (101,6±0,1) mm indre
diameter med tilhørende bunnplate og
forlengelseskrage samt tilpasset trakt for
overføring av masse ned i formen.
- plate med sylindriske skiver for lagring av
prøver under avkjøling
- varmeskap til varming av råmaterialer,
masseprøver, former med tilbehør og
stampehode. Varmeskapet må kunne holde
måltemperaturen ± 5 °C
- stålboller og spatler
- varmeisolerende hansker

35/50
40/60
50/70
70/100
100/150
160/220
250/330
330/430
V12000
V6000
V3000
V1500

3. Fremgangsmåte
Det tillages minst 3 stk. prøvelegemer. Det går
med ca. 1200 g til ett prøvelegeme. På grunnlag
av en forprøve justeres prøvemengden slik at
forprøven ville blitt 63,5 ± 2,5 mm høy.

R210 Laboratorieundersøkelser

Referanse
komprimeringstemperatur
°C
165
155
150
145
140
135
130
125
115
110
100
90

Maks
blandetemperatur
°C
185
175
170
165
160
155
150
145
135
130
120
110

Det skal ikke blandes mer masse enn til fire prøver
om gangen, og dersom det er nødvendig skal ikke
massen til en prøve oppbevares mer enn en time i
varmeskap. Prøven skal ikke utsettes for
luftsirkulasjon i varmeskapet og temperaturen skal
ikke være over referanse komprimeringstemperatur.
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Masser med PMB blandes og stampes ved
temperaturer oppgitt av leverandøren. Dersom
ikke temperaturer er oppgitt velges blande- og
stampetemperatur som gir viskositetene nevnt
over.
Masser tatt fra verksproduksjon varmes om
nødvendig opp til referanse komprimeringstemperatur før komprimeringen starter, men skal
deretter ikke oppbevares mer enn 1 time i
varmeskap.

Kommentar: Noen massetyper med krav til
Marshallverdier kan ha øvre siktstørrelse >22,4
mm (Ag 32). Dersom øvre siktstørrelse er større
enn 22,4 mm må det det siktes bort så mye av det
grove steinmaterialet at alt passerer 31,5 mm
siktet og maks 15 % ligger igjen på 22,4 mm.
Alternativt kan prøver lages uten korrigering av
kurven, men i begge tilfeller blir resultatet til
orientering.
Kommentar: Avhengig av hvor bindemiddelrik
massen er vil det sette seg ulike mengder
blanding av bindemiddel og finstoff igjen på
innsiden av blandekaret. Dette bør minimaliseres
under blandeprosedyren ved å skrape godt langs
sidene. Det bør unngås å skrape ut av blandekaret
til slutt og legge det som en klatt på toppen av
massen i formen. Noe av tapet av bindemiddel kan
også avhjelpes ved å først blande en prøve som
kastes for så å blande de resterende prøvene i et
”skittent” blandekar hvor det er balanse mellom
det som tilsettes og det som tømmes ut. Noen
tilsetter også litt ekstra bindemiddel for slik å
kompensere for det som sitter igjen i blandekaret,
men det må begrenses og ikke benyttes til å
kompensere for alt som kan bli sittende igjen ved
bindemiddelrike masser som Ska. Ved tvil kan
prøveklosser ekstraheres med valgt
bindemiddelinnhold for å se hva de virkelig
inneholder.

og et nytt papir legges på toppen. Det er viktig å
unngå at massen separerer under fyllingen av
formen. Formen monteres deretter straks i
stamperen og prøven stampes med normalt 50
slag. Deretter løsnes formen, forlengelseskragen
tas av, prøven snus, forlengelseskragen settes på
igjen og formen festes igjen før 50 nye slag
påføres. Avhengig av dekketype, trafikkpåkjenning
og plassering i vegkonstruksjonen kan andre
antall slag benyttes.
Fylling av form og stamping av en prøve skal
normalt gjennomføres på mindre enn fire
minutter. Påføring av 50 slag skal ta mellom 55 og
60 sekunder.
Etter stamping settes formen med prøven på en
plate med en rund skive som går opp i formen og
støtter prøven så den ikke siger. Prøven kjøles i
luft eller ved hjelp av en vifte til prøven er ca 40
°C, og prøven avformes deretter med egnet
utskyver.

Kommentar: Prøven kan kjøles med vann dersom
det er behov for rask avkjøling. Prøven skal da
oppbevares i formen og uten at vannet kommer i
kontakt med prøven.

4. Resultater
4.1 Beregninger – Prøvens densitet og hulrom
Dersom klossene skal benyttes til bestemmelse av
volumetriske egenskaper må prøvens densitet
bestemmes, se metode 362. For typeprøving
velges metode etter høyeste tillatte hulrominnhold
på laboratoriestampede prøver av massetypen i
henhold til spesifikasjonene. Tabell 356-2 viser
hvilke metoder for densitetsbestemmelse som er
aktuelle for ulike massetyper.
Tabell 356-2 Metoder for bestemmelse av prøvens
densitet for ulike massetyper
Massetype

3.2 Stamping av prøver
Komplette innstampningsformer og foten av
stamperen forvarmes til stampetemperaturen. Når
flere prøver stampes etter hverandre behøver ikke
bunnen av formen og foten av stamperen varmes
hver gang. Dersom foten av stamperen ikke kan
varmes på annen måte enn ved kontakt med
prøven under stamping skal den første prøven
forkastes. Dersom det går mer enn ti minutter
mellom to stampinger skal stampefoten varmes på
nytt.
Før massen has i, legges et rundt papir i bunnen
av formen. Papiret bør ha diameter litt mindre enn
formen og overflaten bør være så glatt at den lett
løsner fra asfalten etter komprimering. Massen
bringes over i formen, masseoverflaten avjevnes
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Vmax ≤7 %
Ab, Agb, Ska, Ma
7 < Vmax < 10 %
Ag
Vmax ≥10 %
Da

Metode for bestemmelse
av prøvens densitet
NS-EN 12697-6,
prosedyre B, hydrostatisk
overflatetørr
NS-EN 12697-6,
prosedyre C, forseglet
(vokset)
NS-EN 12697-6,
prosedyre D, Ved måling

Maksimumsdensitet bestemmes ved typeprøving
på masseprøver tillaget eller uttatt samtidig med
stamping av prøvene, alternativt på den stampede
klossen etter at prøvens densitet er bestemt.
Metode 364 Maksimumsdensitet ved bruk av
stålpyknometer og vann benyttes. I andre

side 254

Juli 2015

356
sammenhenger kan maksimumsdensitet beregnes
ut fra reseptdata på steinmaterialets densitet og
bindemiddelinnholdet, se metode 363, Maksimum
(teoretisk) densitet; beregning.

6. Referanser

Hulrom beregnes vha metode 364,
Hulrominnhold.

NS-EN 12697-30 (2012): Bituminøse masser –
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 30
Tillaging av prøvelegemer ved slagkomprimering.

4.2 Beregninger – Bitumenfylt hulrom

NS-EN 12697-35 (2004+A1:2007): Bituminøse
masser - Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt
- Del 35: Blanding i laboratoriet

Bitumenfylt hulrom er definert ved formelen:

𝑉𝐹𝐵 =
hvor:

𝑉𝐵
𝑉𝑚 + 𝑉𝐵

∙ 100 % (𝑣 ⁄𝑣)

VFB = Bitumenfylt hulrom (Voids Filled with
Bitumen) er prosentandelen av hulrommet (v/v)
i tilslaget i prøven som er fylt med
bindemiddel, oppgitt med en desimal
VB = prosentandelen av volumet (v/v) av prøven
som utgjøres av bitumen, oppgitt med en
desimal

hvor:

1+

𝜌𝐵 𝑉𝑚
∙
𝜌𝑏 𝐵

NS-EN 12697-6 (2012): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 6:
Bestemmelse av densitet av bituminøse
prøvelegemer

7.1 Sjekkliste for kontroll av utstyr for
slagkomprimering

For å lette utregningen kan VFB omskrives til
100

NS-EN 12697-8 (2003): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 8:
Bestemmelse av hulrominnhold i bituminøse
prøvelegemer

7. Tillegg

Vm = hulrominnholdet i prøven oppgitt i
volumprosent (v/v) med en desimal

𝑉𝐹𝐵 =

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Tabell 356-3 viser punkter som bør sjekkes for å
sikre at prøvene komprimeres som forutsatt.
Dersom svaret på ett eller flere spørsmål er nei,
må det gjøres tiltak.

% (𝑣 ⁄𝑣)

ρB = bindemidlets densitet i Mg/m3

Tabell 356-3 Sjekkliste for kontroll av utstyr for
slagkomprimering

ρb = prøvens densitet i Mg/m3
Vm = hulrominnholdet i prøven oppgitt i
volumprosent (v/v) med en desimal
B = bindemiddelinnholdet i % av prøven (m/m)
oppgitt med en desimal.

Kontrollpunkt

OK

1

Er slaghammeren montert
vertikalt på prøven?
Er formen og bunnplaten godt
festet til sokkelen?
Er stålplaten på toppen av
sokkelen intakt og uten
forurensinger?
Fungerer løfteanordningen og
slagtelleren?
Faller hammeren fritt fra kjedet?

J/N

Er ledestangen fri for rust og
skader?
Er stampefoten ren og uten
skader?
Er fallhammerens vekt og
fallhøyde kontrollert/kalibrert?
Avviker virkelig fallhøyde fra
ønsket fallhøyde (457 mm) med
mindre enn 5 mm
Avviker virkelig vekt på
fallhammeren fra ønsket vekt
(4535 g) med mindre enn 15 g?

J/N

2
3

4.3 Beregninger - komprimeringsgrad
Komprimeringsgraden er forholdet mellom
prøvens densitet på prøver fra ferdig komprimerte
dekker og prøvens densitet bestemt på den
laboratoriestampede prøven av samme resept.

4
5
6

5. Rapportering
Testrapporten skal henvise til at prøven er tillaget
i henhold til NS-EN 12697-30 og skal minst
inneholde følgende informasjon:
- identifisering av benyttet masse
- om massen er laboratoriefremstilt eller om den
er tatt ut på asfaltfabrikk eller veg, eventuelt
med stedfesting.
- type slaghammer
- testforhold
- komprimeringstemperatur
- antall slag
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Nr
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7
8
8a

8b

J/N
J/N

J/N
J/N

J/N
J/N
J/N

J/N
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357 Syklisk kryp
Juni 2015 (Ny)

1. Hensikt

4. Resultater

Metoden benyttes til å teste prøver av bituminøse
masser med hensyn på motstand mot permanente
deformasjoner ved syklisk belastning med
sidestøtte.

Om ikke annet er spesifisert oppgis kumulativ
permanent deformasjon etter 3600 lastsykler i
microstrain, με.

5. Rapportering

1.1 Prinsipp
Prøver med diameter 150 mm belastes med et
stempel på 100 mm slik at den utenforliggende
delen av prøven gir den belastede delen en viss
innspenning. Prøvingen kjøres ved 40 °C med en
belastning på (100 ± 2) kPa. På og avlastning skjer
med en frekvens på 0,5 Hz med en tilnærmet
firkantpuls.

2. Utstyr

Om ikke annet er oppgitt skal rapporten inneholde
relevant informasjon som angitt i NS-EN 1269725.

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-25 (2005): Bituminøse masser –
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt – Del 25:
Syklisk trykkprøving.

- testrigg med styrings-, belastnings- og
registreringssystem og et egnet
temperaturkammer som oppfyller kravene i
NS-EN 12697-25.

Kommentar: Testrigger av typen NAT (Nottingham
Asphalt Tester) har vist seg å være egnet.
Verifisering av at belastningspulsen oppfyller krav
i standarden kan være nødvendig.

3. Fremgangsmåte
Dersom ikke annet er spesifisert utføres prøvingen
i henhold til NS-EN 12697-25.

Kommentar: I henhold til standarden skal prøver
ikke testes før det har gått 2 døgn siden
komprimering i laboratoriet eller på vegen. I
forslag til revidert standard pr mars 2015 er det
foreslått minimum 14 dager og maksimum 42
dager mellom prøvetillaging og testing. N200
beskriver at prøven skal testes minimum 8 og
maksimum 30 dager etter prøvetillaging. Inntil ny
versjon av standarden anbefales det å minimum
følge kravene til lagringstid i N200.

R210 Laboratorieundersøkelser
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3581 Stempelinntrykk/Støpeasfalt
Mai 2015 (erstatter metode 14.5581, januar 2005)

Hensikt
Metoden benyttes til å bestemme motstand mot
deformasjoner på isoleringsstøpeasfalt og
støpeasfalt (Sta) med øvre nominelle steinstørrelse
≤ 16 mm. Hardheten bestemmes ved å belaste
utstøpte prøveklosser med et plant, sylindrisk
stempel ved en nærmere angitt temperatur og
belastning. Stempelverdien er den inntrengning i
mm som har skjedd etter 30 min belastning.

Kommentar: Det er NS-EN 12697-20 som
tradisjonelt har vært benyttet i Norge uavhengig
av øvre nominelle steinstørrelse og
stempelinntrykkverdier.

2.2 Stempelinntrykkapparatet

Forsøksbetingelsene som beskrives her gjelder
Sta-masser til vegformål. Andre betingelser kan
gjelde for masser til andre formål som f.eks. Phusdekker. Topeka 4S til fuktisolering av broer
testes i henhold til metode 3582.
Stempelinntrykk på andre massetyper enn
støpeasfalt kan testes på Marshall-stampede
klosser, se eventuelt NS-EN 12697-20.

Utstyr
Utstyret skal oppfylle kravene i NS-EN 12697-20.
2.1 Utstyr til prøvetillaging
- metallformer, kubiske, med innvendige mål
(70,7 ± 0,1) mm (l  b  h)
- varmeskap med kapasitet opptil 250 °C, helst
med tilkobling til ventilasjonskanal (avtrekk)
- stampekloss av hardtre med kvadratisk
tverrsnitt med ca. 30 mm lange sider
- spatel, ca. 30 mm bred
- bolle med skje/spatel egnet til
blanding/homogenisering av prøve
- varmemantel/plate med temperaturregulering
som gir muligheter for rask oppvarming til
250 °C under omrøring
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- termometer for å måle temperatur i massen,
måleområde inntil 300 °C med nøyaktighet
± 2 °C
- spatel til å glatte prøven i formen
- termometer med måleområde opp til 40 °C og
nøyaktighet ± 1 °C
- slippmiddel for å hindre at massen fester til
formene og underlagsplaten (f.eks. vokset
papir, glyserol eller blanding av glyserol og
talkum)
- justerbar form til prøvingen av klossen med
kvadratisk grunnflate på (69,0 ± 0,5) mm og
sider og høyde (70,0 ± 0,5) mm
- varmeisolerende arbeidshansker

- stempelinntrykkapparat i henhold til NS-EN
12697-20 (eksempel gitt i figur 3581-1 i
punkt 7 tillegg).
- Utstyret for bestemmelse av stempelinntrykk
skal være konstruert med en låsbar
belastningsaksel som med prøvestempelet gir
en forbelastning på (25 ± 1) N. Deretter skal
belastningsakselen kunne låses så
hovedkraften på ytterligere 500 N kan påføres
belastnings-akselen slik at totalkraften blir
(525 ± 1) N uten å påvirke overflaten av
prøven. Totalkraften skal deretter kunne
påføres prøven jevnt uten rykk.
- måleur med minimum måleområde 0-30 mm
og avlesningsnøyaktighet på 0,01 mm.
Eventuelt elektronisk lengdegiver med
tilsvarende måleområde og
avlesningsnøyaktighet.
- prøvestempel med finslipt mantel og
grunnflate med areal 500 mm2, dvs. (25,2 ±
0,1) mm i diameter. Lengde minimum 20 mm.
- vannbad med varme- og tempereringsmuligheter (40 ± 1) °C
- stoppeklokke
- kalibreringskloss av gummi for kontroll av
stempelinntrykkapparatet benyttes ved behov
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2.3 Vedlikehold
Stemplene må holdes rene og under/etter bruk
beskyttes mot slag/støt for å unngå skader i form
av riper/grater på de finslipte flatene. Dette
gjelder også formene inkludert underlagsplate for
utstøping av prøveklosser.

Fremgangsmåte
3.1 Tillaging av prøveklosser
Se også metode 3531. Det lages minimum to
klosser. I tillegg til 353 ml masse til hver kloss
(kubisk med sider (70,7 ± 1) mm) må det også
være masse til å kompensere for tap under
tillagingen. Referansetemperatur ved blanding og
homogenisering er gitt i Tabell 3581.
Tabell 3581-1 Referansetemperaturer
Bindemiddelgrad/-type

Referansetemperatur
°C

35/50

230

50/70

210

PMB eller ved bruk av
spesielle tilsetninger

Når klossen har kjølnet til en temperatur mellom
18 og 28 °C avformes den og settes på et flatt
under-lag. Kontrollprøver kan testes når også
sentrum av klossen har fått romtemperatur.
3.3 Montering og temperaturkondisjonering av
prøvene
Ved typeprøving lagres klossene fra 1 til 42 dager
før de testes. Lagringstemperaturen skal ikke
overstige 25 °C, prøvene må ikke utsettes for
sollys. Prøvene monteres i de justerbare formene
med en sideflate ned, dvs. 90° på
påfyllingsretningen. Prøvene i formene tempereres
deretter minst 60 min i vannbad ved (40 ± 1) °C.
3.4 Påføring av belastning

I h.t. leverandørens
anbefaling

Kommentar: Ved produksjonskontroll kan prøveklosser lages til på utleggerstedet med masse tatt
fra koker.
3.1.1 Fra verksblandet masse
Representative masseprøver tatt ut i henhold til
NS-EN 12697-27 varmes tilstrekkelig til å kunne
deles opp i prøvestørrelser til litt mer enn en
kloss. Tas det ut prøver i prøvespann må massen
homogeniseres nøye før og under prøvetillaging.
Prøven has i en metallbolle og varmes videre i
varmeskap uten luftsirkulasjon eller på en
varmeplate/-mantel med temperaturkontroll opp
til referansetemperaturen. Prøven skal ikke varmes
lengre enn nødvendig for å oppnå
referansetemperaturen, og skal ikke under noen
omstendighet komme over 230 °C. Rør rundt i
prøven for å homogenisere den.
Gå til punkt 3.2 for støping av kloss i form.
3.1.2 Fra laboratorieblandet masse
Egnet prøvestørrelse blandes i henhold til NS-EN
12697-35. Før støping av klosser, homogeniseres
prøven, se punkt 3.2.
3.2 Støping av prøvekloss
Formen forvarmes til mellom 100 og 150 °C. For å
sikre at klossen slipper fra formen kan formen
smøres med en blanding av glyserol og talkum
eller kles med et voksbelagt papir.
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Fyll materialet porsjonsvis i formen med en egnet
skje/spatel, fordel massen jevnt utover og dytt ved
behov etter med spatelen slik at luftlommer
unngås. Stamp massen med trestamperen så
massen fordeles inn i hjørnene og massen flukter
med kanten på formen. Legg på en liten
overhøyde som med hjelp av en varm spatel
glattes/jevnes med formkanten når massen har
kjølnet tilstrekkelig (etter ca. 15 min).

Nøyaktigheten av prøvingsutstyret kan
kontrolleres med en kalibreringskloss som
beskrevet i NS-EN 12697-20. Uavhengig av
kontroll med kalibreringskloss må det være sikret
at bevegelige deler løper fritt, at utstyret står i
vater og belastningsflaten er plan med klossen og
at belastningen er 90° på klossen.

Kommentar: Loddene som belaster prøven veier
over 50 kg og på en del stempelinntrykkutstyr er
det muligheter for å komme i klem. Det er derfor
viktig at operatøren har satt seg godt inn i
funksjonen til utstyret på forhånd for å unngå
skader.
Den justerbare formen skal være minimum 0,5
mm over underlagsplaten i forbindelse med
forsøket.

Kommentar: Det anbefales å montere klossen i
den justerbare formen og snu den opp ned slik at
det «overskytende» vender ned. Prøven må ligge
an mot underlaget. Formen må derfor ikke ligge
an mot underlaget med luft eller vann mellom
underlag og prøve.
Frigjør belastningsakselen med stempelet fra
vektene og plasser stempelet vertikalt og mest
mulig sentralt på kuben. Belastningsakselen med
stempelet skal gi en forbelastning på (25 ± 1) N
på kuben, og forbelastningen påføres kuben i (10
± 1) min. Lås belastningsakselen med stempelet
fortsatt ned mot prøven, og monter og nullstill
måleuret.
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Påfør vektene på belastningsakselen og sikre at de
kan bevege seg i hele det aktuelle måleområdet.
Belastningsaksel og lodd skal nå til sammen gi en
belastning på (525 ± 1) N. Frigjør belastningsakselen med vektene og belast prøven. Etter (30 ±
1) min leses nedtrengingen i prøven av på
måleuret til nærmeste 0,01 mm.

Kommentar: Dersom det er ønskelig å plotte
inntrykking mot tid anbefales å minst lese av etter
1, 2, 4, 8, 15 og 30 min. Ytterligere informasjon
om deformasjonsegenskapene kan fås ved å måle
inntrykkingen mellom 30 og 60 min.

Rapportering
Rapporten skal inneholde følgende informasjon:







Resultater
4.1 Resultater


Resultatet oppgis som gjennomsnittlig
nedtrengning i de to prøvene rundet av til
nærmeste 0,1 mm.



identifikasjon av prøven, opphav (verks- eller
laboratorietillaget), dato for mottak og dato for
testing
forbehandling av prøven (splitting, temperatur
ved utstøping, mv.)
eventuelle avvik fra denne metodebeskrivelsen
nummerkode som identifiserer benyttet
standard (NS-EN 12697-20)
bokstavkode som identifiserer prøvetype:
- C for kube
- 500 for nominelt belastningsareal til
stempelet (500 mm2)
- 40 for testtemperaturen (40 ± 1) °C
eks: test NS-EN 12697-20 –C500-40
Hvor lenge prøven er kondisjonert mellom
tillaging og prøving
Testresultatet (stempelinntrykk i mm med en
desimal) etter oppgitt belastningstid.

4.2 Nøyaktighet
Maksimum tillatt forskjell mellom
enkeltresultatene for de to klossene er 20 % av
middelverdien. Ved stempelinntrykk mindre enn
1,0 mm, er tillatt maksimal forskjell 0,2 mm. Hvis
avviket er større må to nye prøver undersøkes og
middelverdien for samtlige kjørte prøver legges til
grunn. Resultatet godtas når avviket ligger
innenfor 20 % - grensen.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-20 (2012): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 20:
Stempelinntrykk ved bruk av kubiske eller
sylinderformede prøvelegemer

Kommentar: Dersom det ikke er tid til å vente to
døgn før neste testing, kan det lønne seg å lage til
mer enn to klosser om gangen.

NS-EN 12967-35 (2004+A1:2007): Bituminøse
masser - Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt
- Del 35: Blanding i laboratoriet

Nøyaktigheten, når et resultat er middel
stempelinntrykk på to klosser, er:

NS-EN 12697-27 (2000): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 27:
Prøvetaking

Repeterbarhet:

28 %

Reproduserbarhet:

55 %

Kommentar: Metoden er basert på flere
enkeltoperasjoner som øker faren for unøyaktig
måleresultat. Mulige feilkilder antas å være:
- Feil materialtemperatur ved utstøping av klosser,
noe som kan føre til inhomogen massesammensetning og varierende flytegenskaper og dermed
også fare for variasjoner i pakningsgrad
- For lang oppvarmingstid som kan føre til hardere
bindemiddel og dermed lavere verdier
- Prøveklossen har under montering ikke fått
tilfredsstillende kontakt mot underlaget
- Stempelet kan være påført skader (grater), eller
det kan være unøyaktig plassering/nivellement
mot prøveflaten
- Unøyaktig montering/fininnstilling av måleur.
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Tillegg

Figur 3581-1 Eksempel på stempelinntrykkapparat
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3582 Stempelinntrykk/Topeka 4S
Mai 2015 (erstatter metode 14.5582, januar 2005)

Hensikt
Metoden går ut på å bestemme hardhet (motstand
mot deformasjoner) på Topeka 4S (Top 4S) til
fuktisolering av brudekker. Hardheten bestemmes
ved å belaste utstøpte prøveklosser med et plant,
sylindrisk stempel ved en nærmere angitt
temperatur og belastning. Stempelverdien er den
tiden det tar for stempelet å trenge 27 mm ned i
prøven.

Kommentar: Forsøksbetingelsene som beskrives
gjelder Topeka 4S til fuktisolering av brudekker.
Prøvingen avviker noe fra NS-EN 12697-20.
Metoden benyttes til prøving av laboratorieblandet
masse og til prøving av masse fra blandeverk eller
utleggersted. Støpeasfalt til vegformål testes i
henhold til metode 3581.

Utstyr
Utstyret skal oppfylle kravene i NS-EN 12697-20.
2.1 Utstyr til prøvetillaging
- metallformer, kubiske, med innvendige mål
(70,7 ± 0,1) mm (l  b  h)
- varmeskap med kapasitet opptil 250 °C, helst
med tilkobling til ventilasjonskanal (avtrekk).
- stampekloss av hardtre med kvadratisk
tverrsnitt med ca. 30 mm lange sider
- spatel, ca. 30 mm bred
- bolle med skje/spatel egnet til
blanding/homogenisering av prøve
- varmemantel/plate med temperaturregulering
som gir muligheter for rask oppvarming til
220 °C under omrøring
- termometer for å måle temperatur i massen,
måleområde opp til 300 °C med nøyaktighet ±
2 °C
- spatel til å glatte prøven i formen
- termometer med måleområde opp til 40 °C med
nøyaktighet ± 1 °C
- slippmiddel for å hindre at massen fester til
formene og underlagsplaten (f.eks. vokset papir,
glyserol eller blanding av glyserol og talkum)
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- justerbar form til prøvingen av klossen med
kvadratisk grunnflate på (69,0 ± 0,5) mm sider
og høyde (70,0 ± 0,5) mm
- varmeisolerende arbeidshansker
2.2 Stempelinntrykkapparatet
- stempelinntrykkapparat i henhold til NS-EN
12697-20 (se figur 3582-1). Utstyret for
bestemmelse av stempelinntrykk skal være
konstruert med en låsbar belastningsaksel som
med prøvestempelet gir en forbelastning på (25
± 1) N. Deretter skal belastningsakselen kunne
låses så hovedkraften på ytterligere 500 N kan
påføres belastningsakselen slik at totalkraften
blir (525 ± 1) N. Totalkraften skal kunne påføres
prøven jevnt uten rykk.
- måleur med minimum måleområde 0-30 mm og
avlesningsnøyaktighet på 0,01 mm. Eventuelt
elektronisk lengdegiver med tilsvarende
måleområde og avlesningsnøyaktighet.
- prøvestempel med finslipt mantel og grunnflate
med areal 500 mm2, dvs. (25,2 ± 0,1) mm i
diameter. Lengde minimum 30 mm.
- vannbad for temperering til (40 ± 1) °C
- stoppeklokke
- kalibreringskloss av gummi for kontroll av
stempelinntrykkapparatet som benyttes ved
behov
2.3 Vedlikehold
Stemplene må holdes rene og under/etter bruk
beskyttes mot slag/støt for å unngå skader av
riper/grater på de finslipte flatene. Dette gjelder
også formene inkludert underlagsplate for
utstøping av prøveklosser.

Fremgangsmåte
3.1 Tillaging av prøveklosser
Beskrivelsen tar utgangspunkt i masse transportert
til laboratorium i prøvespann. NS-EN 12697-27
anbefaler ikke bruk av spann pga. faren for
separasjon. Ved bruk av spann er det derfor viktig å
homogenisere massen ved omrøring gjennom hele
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prøvetillagingen. Prøveklosser kan også produseres
på utleggerstedet, men rutinene under for å fylle i
form og komprimere og glatte til massen skal
uansett følges.
Formstabile pappesker som er behandlet med
slippmiddel på innsiden og med samme innvendige
mål som en prøvekloss kan benyttes i stedet for
metallformer ved prøvetillaging i felt. Prøvene skal
da transporteres i eskene til prøvingslaboratoriet.
Eskene skal være så formstabile at en
parallellforskyving av plane flater fra et idealplan
ikke overstiger ± 5 mm.
- Prøvespannet plasseres først i varmeskap ved
180 °C, til prøven er bearbeidelig. Prøven
omrøres for å homogeniseres.

Kommentar: Top 4S benytter SBS-modifisert
bindemiddel som kan skades/ødelegges dersom
temperaturen er over 190 °C. Massen bør
oppbevares kortest mulig ved 180 °C. For å
minske oppherding av bindemidlet bør også
lufttilgang/ventilasjon i varmeskapet begrenses
og prøven bør ikke stå lengre enn nødvendig i
skapet.

- Prøvematerialet skal kun oppvarmes en gang til
angitt temperatur, overskudd kasseres.
- Formene forvarmes til mellom 100 og 150 °C.
For å sikre at klossen slipper fra formen kan
formen smøres med en blanding av glyserol og
talkum eller kles med voksbelagt papir.
- Oppvarmet, godt homogenisert prøvemateriale
fylles porsjonsvis i formen med en egnet
skje/spatel, fordel massen jevnt utover og dytt
ved behov etter med spatelen slik at luftlommer
unngås. Stamp massen med trestamperen så
massen fordeles inn i hjørnene og massen
flukter med kanten på formen. Rør jevnlig i
prøvespannet så ikke massen separerer. Legg på
en liten overhøyde som med hjelp av en varm
spatel glattes/jevnes med formkanten når
massen har kjølnet tilstrekkelig (etter ca. 15
minutter).
- Når klossen har kjølnet til en temperatur mellom
18 og 28 °C avformes den og settes på et plant
underlag.
- Klossene skal være nede i romtemperatur også i
sentrum før de testes. De kan lagres i maksimalt
42 dager, uten å utsettes for sollys, ved
maksimal temperatur 25 °C.
- Det tilberedes minimum 2 prøveklosser pr.
prøve.
3.2 Montering og temperering av prøvene
Prøvene monteres i de justerbare formene med en
sideflate ned, dvs. 90° på påfyllingsretningen.
Prøver støpt i pappesker bør sidestøttes med skiver
av vannbestandig papp, slik at klossen blir
tilstrekkelig fastspent. Klossen må på forhånd være
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snudd 90°. Prøvene i formene tempereres deretter
minst 60 min i vannbad ved (40 ± 1) °C.
3.3 Påføring av belastning
Nøyaktigheten av prøvingsutstyret kan kontrolleres
med en kalibreringskloss som beskrevet i NS-EN
12697-20. Uavhengig av kontroll med
kalibreringskloss må det være sikret at bevegelige
deler løper fritt, at utstyret står i vater, at
belastningsflaten er plan med klossen og at
belastningen er 90° på klossen.

Kommentar: Loddene som belaster prøven veier
over 50 kg og på en del stempelinntrykkutstyr er
det muligheter for å komme i klem. Det er derfor
viktig at operatøren har satt seg godt inn i
funksjonen til utstyret på forhånd for å unngå
skader.
Den justerbare formen skal være minimum 0,5 mm
over underlagsplaten i forbindelse med forsøket.

Kommentar: Det anbefales å montere klossen i den
justerbare formen og snu den opp ned slik at det
«overskytende» vender ned. Prøven må ligge an
mot underlaget. Formen må derfor ikke ligge an
mot underlaget med luft, vann eller papp mellom
underlag og prøve.
Frigjør belastningsakselen med stempelet fra
vektene og plasser stempelet vertikalt og mest
mulig sentralt på kuben (figur 3582-1).

Kommentar: Ved behov utføres forbelastning på (25
± 1) N i (30 ± 3) s på kuben før nullstilling av
måleuret. Det forutsettes at stempelet i ubetydelig
grad trenger ned i prøven under forbelastningen
Lås belastningsakselen med stempelet ned mot
prøven, og monter og nullstill måleuret. Påfør
vektene på belastningsakselen og sikre at de kan
bevege seg i hele det aktuelle måleområdet.
Belastningsaksel og lodd skal nå til sammen gi en
belastning på (525 ± 1) N. Frigjør
belastningsakselen med vektene og belast prøven.
Start samtidig stoppeklokken.
Stempelinntrykket (i millimeter) avleses hvert 30 s
inntil fullt stempelinntrykk på 27 mm er oppnådd,
samt tiden det tar å oppnå fullt stempelinntrykk.
Dersom det ikke er oppnådd fullt stempelinntrykk
etter 240 s, avleses stempelinntrykket hvert minutt
fram til maksimalt 600 s. Verdiene registreres i
rapporteringsskjemaet tabell 3582-1 i 7. tillegg.

Resultater
Resultatet oppgis som gjennomsnittlig tid i
sekunder som det tar før fullt stempelinntrykk på
27 mm er oppnådd. Hvis ikke fullt inntrykk er
oppnådd etter 600 s, angis inntrykksverdien i mm.
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Hvis avviket mellom enkeltverdier og middelverdien
ikke overstiger 20 % godtas resultatet. Hvis avviket
er større, må to nye prøver undersøkes og
middelverdien for samtlige kjørte prøver legges til
grunn. Resultatet godtas når avviket ligger innenfor
20 % -grensen.

Kommentar: Ved fullt inntrykk sammenlignes
resultat i sekunder. Når det ikke er fullt inntrykk,
sammenlignes resultat i mm.
4.1 Nøyaktighet

Rapportering
Rapporten skal inneholde følgende informasjon:









Usikkerhet i metoden for medgått tid til 27 mm
inntrykk er ikke etablert.

Kommentar: Metoden er basert på flere
enkeltoperasjoner som kan bidra til usikkerhet i
måleresultatet. Mulige feilkilder antas å være:
- feil materialtemperatur ved utstøping av klosser,

-

-

noe som kan føre til inhomogen
massesammensetning og varierende
flytegenskaper og dermed også fare for
variasjoner i pakningsgrad.
for lang oppvarmingstid som kan føre til hardere
bindemiddel og dermed lavere verdier.
prøveklossen har etter montering i formen ikke
fått tilfredsstillende kontakt mot underlaget.
stemplet kan være påført skader (grater), eller
det kan være unøyaktig plassering/nivellement
mot prøveflaten.
unøyaktig montering/fininnstilling av måleur.

identifikasjon av prøven, opphav (verks- eller
laboratorietillaget, ferdigstøpt på utleggersted),
dato for mottak og dato for testing
forbehandling av prøven (splitting, temperatur
ved utstøping, mv.)
eventuelle avvik fra denne metodebeskrivelsen
hvor lenge prøven er kondisjonert mellom
tillaging og prøving.
belastningsarealet til stempelet (500 mm2)
testtemperatur (40 °C)
resultatet oppgis som gjennomsnittlig tid i
sekunder som det tar før fullt stempelinntrykk
på 27 mm er oppnådd, eventuelt gjennomsnittlig stempelinntrykk i mm etter 600 s

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-20 (2012): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 20:
Stempelinntrykk ved bruk av kubiske eller
sylinderformede prøvelegemer (CY)
NS-EN 12967-35 (2004+A1 2007): Bituminøse
masser - Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt Del 35: Blanding i laboratoriet
NS-EN 12697-27 (2000): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 27:
Prøvetaking
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Tillegg

Figur 3582-1 Eksempel på stempelinntrykkapparat
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Tabell 3582-1 Rapporteringsskjema

Skjema for rapportering av resultater fra måling av stempelinntrykk på Top 4S
Laboratorium: _______________________________________________________________
Fylt ut dato: ______________

Fylt ut av: _____________________________________

Enhet

Prøve 1

Prøve 2

40

40

500

500

Prøven var merket
Prøve støpt i: metallform/ pappeske

Metall / papp

Dato og klokkeslett prøveuttak
Dato støping av prøvekloss
Analysedato
Analyse utført av
Temperatur ved utstøping

°C

Temperatur i vannbad

°C

Tempereringstid

min

Diameter på stempel

mm2

Forbelastningstid

sek

Resultater:
Prøve 1
Tid (min.)

Prøve 2
Inntrykk (mm)

Tid (min.)

0,5

Inntrykk (mm)

0,5

1

1

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

3

3

3,5

3,5

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

10

10

Prøve 1

Prøve 2

Tid for 27 mm inntrykk (sekunder) eller inntrykk etter 600
sekunder (mm med en desimal)

Gjennomsnitt (sekunder eller mm)

Merknad:
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Merknad:
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3 Asfalt
36 Undersøkelse av bituminøse dekker og bærelag

361 Dekketykkelse
Juni 2015 (erstatter metode 14.561, august 2004)

Hensikt

3.2.2 Målepunkter

Bestemmelse av dekketykkelse ut i fra borkjerner.
Dekketykkelsen måles med skyvelære på
borkjerner som er boret ut i vegbanen.

Det skal tas målinger på fire parvis motsatte
punkter på hver borkjerne. Punktene skal være
godt markert på borkjernen.
3.2.3 Borkjerne av ett lag

Utstyr

Når borkjernen består av kun ett lag, eller når bare
tykkelsen av ett lag er relevant, oppgis
middelverdien til de fire målene som dekkets
tykkelse.

- skyvelære
- holder/stativ
- tusj/malingspenn

3.2.4 Borkjerne av flere lag

Fremgangsmåte
3.1 Borkjerner
Borkjerner brukt for måling av dekketykkelser skal
være representative for asfaltdekket de er tatt ut
fra. Det skal være boret gjennom alle asfaltagene i
dekket der borkjernen skal brukes for å ta mål av
dekketykkelser.

Når borkjernen består av flere lag og tykkelsen til
hvert lag er relevant, skal det trekkes en linje fra
hvert av de fire punktene til bunnen av borkjernen,
vinkelrett på toppflaten. Lagskillelinjene skal også
bli markert, som vist på figur 361-1.

Borkjernens akse skal ikke avvike mer enn 5º fra
normalaksen til dekket. Endene av borkjernene
skal ikke være utsatt for forhold som ikke er
typiske for dekket. Borkjerner som har defekter
som vil påvirke målingene eller som har blitt
skadet under boring (f.eks. knuste kjerner, delte
kjerner og urette kjerner) skal ikke brukes.

Kommentar: den anbefalte diameteren til
borkjerner er 100mm eller 150 mm.
3.2 Målinger

Figur 361-1 Markering av lagtykkelser for kjerner
med flere lag.

3.2.1 Tykkelse
Tykkelsen til hver borkjerne eller hvert lag skal
måles til nærmeste hele 1 mm. Målingene av
lagtykkelsene skal tas vinkelrett på toppflaten til
borkjernen. Målinger skal være mellom topp- og
bunnflate eller mellom vel definerte lagskillelinjer i
de tilfellene der borkjernen består av flere lag.

R210 Laboratorieundersøkelser

3.2.5 Måling av lag
Lagene i borkjernen skal måles kumulativt der
toppflaten er start, som vist i figur 361-2.
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Den totale tykkelsen eller tykkelsen til hvert lag
skal bli målt relativ til vertikalplanet (ikke parallelt
til borkjernens akse) i samsvar med punkt 3.2.1 til
3.2.6

Resultater
4.1 Beregninger
De avleste verdiene midles. Forbruket i kg/m²
utregnes som midlere dekketykkelse i mm
multiplisert med midlere densitet i g/cm³ (se
metode 362).

Rapportering
Figur 361-2 Prinsipp for kumulativ måling.
3.2.6 Beregning av lagtykkelse
Beregn tykkelsen til hvert lag til nærmeste hele 1
mm som følger:
Lagtykkelse: i = ti - ti-1

(mm)

- total lengde av hver borkjerne avrundet til
nærmeste hele 1 mm
- tykkelser av hvert lag, avrundet til nærmeste
hele 1 mm
- identifisering av prøven (prøvenummer,
kilometrering for borkjerneuttak)
- eventuelle avvik fra metoden som kan påvirke
resultatet

Referanser

Beregn middelverdien til de fire målepunktene.
3.2.7 Hellende borkjerneakse
Når vinkelen mellom borkjernens vegg og
vertikalplanet er mer enn 5º, skal borkjernen bli
plassert med toppen på en horisontal overflate.

R210 Laboratorieundersøkelser

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-36 (2003): Bituminøse masser.
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 36:
Bestemmelse av tykkelsen av et bituminøst dekke
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362 Prøvens densitet
Oktober 2015 (erstatter metode 14.5621, 5622, 5623 og 5624, august 2004)

Kommentar: Standarden angir også at overflaten
kan forsegles ved hjelp av vakuumpakking i plast,
men det er lite erfaring med metoden i Norge.

1. Hensikt
Metodene (A, B, C og D) brukes for å bestemme
densitet på prøver utboret fra veg eller laget i
laboratorium for de fleste typer bituminøse
vegdekker og bærelag.

Metode B: Prøven veies og volumet bestemmes
ved å måle dimensjonene med skyvelære.

Fire metoder beskrives her, hvilken som velges
avhenger av prøvens forventede hulrom og
overflatestruktur.
Metode A: Prøvens densitet – forsegling. Benyttes
på prøver med noenlunde tett overflate.

Kommentar: Når store åpne hulrom vises på
snittflaten, vil denne metoden gi stor unøyaktighet
fordi voks og vann trenger inn i prøven. Metoden
vil da gi galt prøvevolum.
Metode B: Prøvens densitet – måling. Benyttes til å
beregne prøver som har så stort hulrom at andre
metoder ikke er egnet. F.eks. med gjennomgående
porer og/eller over 10 % hulrom. Vedrørende
dekketykkelse, jf. metode 361.
Metode C: Prøvens densitet – hydrostatisk
overflatetørr.

Kommentar: «Vannmettet overflatetørr» benyttes
også om «hydrostatisk overflatetørr».
Spesielt egnet til prøver fra dekker med litt åpen
overflate hvor det kan være vanskelig å fjerne
voks. Benyttes den på dekker med forventet
hulrom større enn ca. 7 %, kan en anta at voksing
(som er referansemetoden opp til 10 % hulrom)
ville gitt høyere hulrom (inntil 1 %).
Metode D: Prøvens densitet – veiing vått og tørt.
Egnet forutsatt at det ikke er synlig åpne hulrom
på snittflaten eller dype groper i endeflatene.
1.1 Prinsipp
Metode A: Prøvens volum beregnes på grunnlag av
dens oppdrift i vann. Det kompenseres for hulrom
som er skåret over ved utboring ved å vokse
prøven før nedsenkning i vann.
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Metode C: Prøvens volum beregnes på grunnlag av
prøvens oppdrift i vann. Det kompenseres for
hulrom som er skåret av ved utboringen samt for
overflatehulrom ved å innføre vekten av avtørket,
fuktig prøve i luft.
Metode D: Prøvens volum beregnes på grunnlag av
dens oppdrift i vann. Det kompenseres ikke for
hulrom som er skåret over ved utboring.

2. Definisjoner
Prøvens densitet: masse per volumenhet, inkludert
hulrom, til en prøve ved en gitt temperatur

Maksimumsdensitet: masse per volumenhet uten
hulrom, for en bituminøs blanding ved en gitt
temperatur

3. Utstyr
3.1 Generelt utstyr
- steinsag
- varmeskap med utlufting
- vekt nøyaktighet ±0,1 gram, med uttak i bunn
for veiing i vann for metode A, C og D
- trådnett med streng for veiing i vann
- vannbad, ca. 15 liter, med nøyaktighet ±1 °C
for metode A, C og D
- reint (kran)vann
- stålbørste
- skyvelære med nøyaktighet ±0,1 mm
- klut/vaskeskinn
3.2 Tilleggsutstyr for metode A – forsegling
- parafinvoks, smeltepunkt 52-54 °C, kjent
densitet (ρvoks) ved 25 °C til nærmeste 0,010
Mg/m³
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- termostatstyrt kar for smelting av voks, ca. 2
liter, som kan holde aktuell temperatur ±5 °C
- varmeskap
- eventuelt: utstyr for forsegling med
krympeplast

4. Fremgangsmåte

Prøver tatt på veg antas å være fuktige, mens
laboratorietilvirkede prøver generelt kan anses
som tørre. Før videre analysering tørkes prøvene
til konstant vekt ved maksimum 40 °C. Vekten
noteres (m1).

4.1 Tilskjæring, rensing og tørking av prøvene

Kommentar: Konstant vekt er oppnådd når to
målinger med minst 1 times mellomrom ikke
skiller med mer enn 0,1 %.

4.1.1 Dekkeprøver

Det utføres alltid parallellanalyser.

Av dekkeprøver skjæres ut med steinsag 2 stk.

4.1.4 Krav til prøvetykkelse

10  10 cm store prøvestykker. Prøvestykkene skal
være uten sprekker eller andre skader, og alle
snittflater skal være saget.

Prøvetykkelsen skal minimum være to ganger øvre
nominelle steinstørrelse, dog ikke mindre enn 20
mm.

Kommentar for metode B: Skal prøvene benyttes til
kontroll av kornkurve bør de være minst 15  15
cm. Metoden kan også benyttes på utsagde prøver
med andre dimensjoner.

Dersom prøven er tatt fra avstrødd dekke uten
avblending av prøvetakingsstedet, gjelder kravet
etter av sjiktet med avstrøingsmateriale er kuttet
av.

4.1.2 Borkjerneprøver

Dersom de angitte krav ikke er oppfylt, anses
analyseresultatet som veiledende.

Består prøvestykkene av ettlagsdekke, børstes

Vedrørende måling av dekketykkelse, jf. metode
361.

disse rene med stålbørste ved bruk av vann.
Prøvene skal være helt rene, og fastsittende
materiale fra underlaget skal fjernes.

4.1.5 Andre krav

Består prøvestykkene av flerlagsdekker, skjæres
topplaget av med steinsag. Vanligvis analyseres
bare topplaget, andre lag analyseres bare hvis det
er spesielt ønsket.

Alle mål skal rundes av til nærmeste hele 0,1 gram
og nærmeste hele 0,1 mm.

4.1.3 Begge prøvetyper
For prøver av avstrødde dekker skal prøveuttaket
som regel være utført i avblendede felt på dekket.
Analyser av prøver med avstrøingsmateriale vil bli
unøyaktige.
På prøver som er avstrødd med finpukk, skjæres
det av det øvre sjiktet hvor finpukken befinner
seg. Det skal ikke skjæres av mer enn høyst
nødvendig. Den resterende del går videre til
analysering.
Tilsiktet overflateruhet på prøver fra veg skal ikke
regnes med i hulrommet bestemt ved måling.
Skjæring av endeflater eller justering av målt
dekketykkelse på prøven kan være aktuelt.

Kommentar: Når forventet hulrom på prøver fra
veg ligger rundt 10 % oppstår tvilstilfeller
angående metode som skal benyttes.
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Prøvene skal oppbevares på et kjølig sted der
temperaturen ikke overstiger 25 °C. Prøvene skal
behandles forsiktig så de ikke blir ødelagte under
håndtering.

4.2 Videre fremgangsmåte metode A – forsegling
Prøven veies på forhånd i luft (m1) og forsynes
deretter med et sjikt parafinvoks. Dette er for å
forhindre vannopptak i prøven. Parafinvoksen
smeltes og holdes på en temperatur mellom
smeltepunktet og 2 °C over dette, vanligvis ca 54
°C. Prøvestykket dyppes i parafinbadet. Det påses
at vokssjiktet dekker hele prøven fullstendig.
Eventuelle sår i sjiktet plomberes med varm voks.
Luftlommer under voksen må unngås.

Kommentar: standarden NS-EN 2697-6 angir en
temperatur på den smeltede voksen på 10 °C over
smeltepunktet ±5 °C. Siden det er ønskelig å
kunne fjerne voksen fra klossene etterpå for å
benytte dem til bestemmelse av maksimumsdensitet, er det valgt å vokse ved en temperatur
som ligger nærmere smeltepunktet.
Forseglet prøve veies i luft (m2) og nedsenket i
vann (m3) ved temperatur (25,0 ± 1,0) °C.
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Skal prøven benyttes videre til f.eks. bestemmelse
av maksimum (teoretisk) densitet må eventuelt
vokssjikt på prøven fjernes. Prøven legges under
vann ved ca 43 °C i et par minutter før voksen tas
av. Avtagning av voksen bør skje under vann,
gjerne rennende springvann ved ca. 43 °C. Bruk av
høyere temperatur bør unngås da det kan føre til
at voksen fester seg.
4.3 Videre fremgangsmåte metode B - måling
4.3.1 Borkjerner/sylindriske prøver
Høyden på prøven måles med 0,1 mm nøyaktighet
med skyvelære på fire parvis motsatte punkter.
Hver måling gjøres ca. 1 cm inn fra kanten.
Diameteren måles to steder vinkelrett på
hverandre ved toppen og bunnen av prøven samt
midt på. Verdiene for henholdsvis høyde og
diameter midles.
4.3.2 Utsagde prøver/rektangulære prøver
Foreta fire målinger jevnt fordelt rundt omkretsen
av prøven i hver retning (høyde, bredde og dybde),
til sammen 12 målinger. Dersom målingene
varierer mye i en retning økes antall målinger i
den retningen slik at volumet kan beregnes. Det er
da også spesielt viktig å fordele målingene jevnt i
den retningen. Målingene skal utføres med 0,1
mm nøyaktighet. Hver måling gjøres ca. 1 cm inn
fra kanten.

som vannet drenerer lett ut av, kan det være
aktuelt å gå fra metode C til B.

Kommentar: Vann som kommer ut av prøven mens
den ligger på vekten regnes med og tørkes bort
før neste prøve veies.
Dersom prøven ikke ble tørket og veid før
nedsenking i vann, lufttørkes den ved opptil 40 °C
til konstant vekt og massen (m1) registreres.

Kommentar: Dersom prøven senere bare skal
benyttes til bestemmelse av maksimumsdensitet
og ikke skal benyttes til videre forsøk (f.eks.
Marshall, spaltestrekk eller hulromsbestemmelse
med skyvelære eller voksing) kan den tørkes i et
varmeskap ved 110 °C og smuldres opp. Det er da
viktig at ikke noe av massen går tapt før veiing.
4.5 Videre fremgangsmåte metode D – veiing vått
og tørt
Prøvene veies i luft (m1) og nedsenket i vann med
temperatur (25,0 ± 1,0) °C (m2).

5. Resultater
5.1 Beregninger metode A - forsegling
Ved utregning benyttes oppsettet nedenfor:

ρd =

𝑚1
(𝑚2 −𝑚3 )/𝜌𝑤 −(𝑚2 −𝑚1 )/𝜌𝑣𝑜𝑘𝑠

hvor:

4.4 Videre fremgangsmåte metode C –
hydrostatisk overflatetørr

ρd = prøvens densitet

Prøven nedsenkes helt i reint vann med
temperatur (25 ± 1,0) °C. Fjern mest mulig bobler
fra overflaten av prøven med f.eks. en pensel. La
den ligge i 3-5 minutter så vekten har stabilisert
seg mest mulig før vekten (m2) leses av.

m1 = masse i luft, prøve uten voks med
nøyaktighet 0,1 g

Kommentar: NS-N 12697-6 angir at normal tid før
vekten har stabilisert seg, er minst 30 minutter,
men ikke mer enn 3 timer.

m3 = vekt i vann, vokset prøve med
nøyaktighet 0,1 g

Rett etter at vekten er lest av tas prøven opp og
tørkes lett med en fuktig klut, dvs. godt oppvridd,
før den veies (m3). Benytt en klut som fjerner
vannet fra sidene, men ikke suger det ut av
porene.

Kommentar: Pusseskinn for vinduer er egnet, men
ikke kluter av frotté e.l. Det skal ikke være
vanndråper på overflaten av klossen.
Dersom det fortsetter å komme ut vann fra
prøven, det vil si at overflaten ikke blir tørr (uten
dråper) før prøven kan legges på vekten, avbrytes
videre målemetode for denne metoden. Ved
typeprøving av resepter er da angitt metode
metode A – forsegling opp til 10 % hulrom og
metode B (måling) over 10 %. For prøver fra veg

R210 Laboratorieundersøkelser

m2 = masse i luft, vokset prøve med
nøyaktighet 0,1 g

ρw = vannets densitet ved 25 °C (0,9971
Mg/m3)
ρvoks = voksens densitet ved 25 °C i Mg/m3
5.2 Beregninger metode B - måling
Borkjerner/sylindriske prøver:
ρd =

𝑚1
𝑑 2
( ) ∙𝜋∙ℎ
2

∙ 103

hvor:
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ρd = prøvens densitet i Mg/m³
m1 = masse tørr prøve med nøyaktighet 0,1 g
d = snittet av diametermålingene med
nøyaktighet 0,1 mm

Oktober 2015

362
h = snittet av høydemålingene med
nøyaktighet 0,1 mm

5.5 Usikkerhet
Veiledende verdier for metode C er:

Utsagde prøver:
ρd =

Repeterbarhet: r = (17 + 0,3A)  10-3 Mg/m3

𝑚1
∙ 103
𝐻∙𝐵∙𝐷

Reproduserbarhet R = (22 + 0,6A)  10-3 Mg/m3
hvor:

hvor:
ρd = prøvens densitet i Mg/m³
m1 = masse tørr prøve med nøyaktighet 0,1 g
H = snittet av høydemålingene med
nøyaktighet 0,1 mm
B = snittet av breddemålingene med
nøyaktighet 0,1 mm
D = snittet av dybdemålingene med
nøyaktighet 0,1 mm
5.3 Beregninger metode C – hydrostatisk
overflatetørr
Densiteten beregnes med tre desimaler etter
følgende formel:
𝜌𝑑 =

𝑚1 ∙ 𝜌𝑤
𝑚3 − 𝑚2

hvor:

ρd = prøvens densitet i Mg/m³
ρw = densitet til vann ved 25 °C (0,9971
Mg/m³)
m1 = masse av tørr prøve med nøyaktighet
0,1 g

A = vektprosenten av tilslaget som er >11,2 mm i
den bituminøse blandingen

6. Rapportering
Testrapporten skal inneholde:
- type og identifikasjon av prøve
- referanse til denne metoden og benyttet
undermetode (A, B, C eller D)
- densiteten rapporteres til nærmeste 0,001
Mg/m³ (0,001 g/cm³) som gjennomsnittet av to
paralleller
- tykkelse på eventuelle dekkeprøver i mm
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-6 (2012): Bituminøse masser.
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 6:
Bestemmelse av densitet av bituminøse
prøvelegemer

m2 = masse av prøve nedsenket i vann med
nøyaktighet 0,1 g
m3 = masse av prøve i fuktig tilstand med
nøyaktighet 0,1 g
5.4 Beregninger metode D – veiing vått og tørt
Ved utregning benyttes oppsettet nedenfor:

𝜌𝑑 =

𝑚1
𝑚1 −𝑚2

∙ 𝜌𝑤

hvor:

ρd = prøvens densitet i Mg/m3
m1 = masse av tørr prøve i luft med
nøyaktighet 0,1 g
m2 = masse av prøve nedsenket i vann med
nøyaktighet 0,1 g

ρw = vannets densitet ved 25 °C i Mg/m3
(0,9971 Mg/m3)
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363 Maksimumsdensitet: a) Teoretisk beregning

b)

Stålpyknometer og vann
Oktober 2015 (erstatter metode 14.5632 og 14.5633, august 2004)

1. Hensikt

2. Utstyr

1.1 Maksimumsdensitet (teoretisk); beregning
(matematisk prosedyre)

2.1 Til maksimumsdensitet ved bruk av
stålpyknometer og vann

Prosedyren benyttes for å finne maksimumsdensitet, også kalt teoretisk densitet, for
asfaltmasser på grunnlag av enkeltkomponentenes
densitet og blandingsforhold. Sammen med
prøvens densitet benyttes maksimumsdensitet til å
beregne prøvens hulrom.

- luftfritt vann (destillert vann)
- dispergeringsmiddel (7 %
nonylfenolpolyglykoleter i vann eller
oppvaskmiddel)
- stålbørste e.l. til å rengjøre prøvene (om
nødvendig)
- kontrollert tørkeskap, (110±5) °C
- verktøy for å løsgjøre og dele opp prøven,
f.eks. en spatel/murskje
- kalibrert vekt med nøyaktighet 0,1 g
- kontrollert termometer 0-100 °C, med
nøyaktighet 0,1 °C
- spruteflaske med destillert vann
- tørkepapir
- klokke
- porselensskål
- varmehansker
- gummihansker
- vernebriller
- vannbad, som kan opprettholde en jevn
vanntemperatur innenfor ±1,0 °C i området
rundt prøven(e). Vannbadet skal inneholde en
rist som gjør det mulig å neddykke
pyknometeret til rundt 20 mm under dets øvre
kant og som lar vannet sirkulere. Volumet til
vannbadet skal være minst tre ganger så stort
som volumet til pyknometeret
- kalibrert stålpyknometer som tåler vakuum.
Pyknometer må være av egnet størrelse og med
nøyaktig montert toppstykke. Pyknometeret
skal være slik at prøven opptar 2/3 av volumet.

Denne prosedyren er spesielt egnet når
massesammensetningen (proporsjon av tilslag og
proporsjon av bindemiddel) og densitetene til
tilslagene og bindemiddelet er kjent. En ulempe
ved denne prosedyren er at
bindemiddelabsorpsjon må antas og derfor ikke
nøyaktig kan simulere den faktiske forekomsten.
1.2 Maksimumsdensitet ved bruk av
stålpyknometer og vann (volumetrisk metode)
Metoden brukes for å bestemme maksimumsdensitet mv for en asfaltmasse ved bruk av
stålpyknometer.
1.3 Prinsipp
Ved maksimum (teoretisk) densitet; beregning,
beregnes den maksimale densiteten av en
bituminøs masse fra sammensetningen
(bindemiddelinnhold og tilslagsinnhold) og
densiteten av delmaterialene.
Ved maksimumsdensitet ved bruk av pyknometer
og vann (volumetrisk prosedyre), måles
prøvevolumet som det volumet vann prøven
fortrenger i et pyknometer.

R210 Laboratorieundersøkelser

Kommentar: Med et volum på ca. 1 liter kan det
benyttes opptil 800 gram prøve. I tillegg må det
benyttes et ekstra lokk med hull med rørstuss som
kan festes på vakuumslange. Glasslokket bør være
minst 10 mm tykt og må ha en gummipakning
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rundt kanten slik at det slutter godt mot kanten av
stålpyknometeret.
- ristebord eller annet utstyr som kan riste
pyknometeret samtidig med at luften fjernes
- vakuumsystem med manometer, som kan
tømme luft fra pyknometeret til et resttrykk på
4 kPa eller mindre.

3. Fremgangsmåte

bindemiddelet sverter underlaget unødvendig og
at bindemiddel går tapt.
Pyknometeret med prøven avkjøles til
romtemperatur før den veies. Massen m2
(pyknometer + asfaltmasse) noteres. Husk å veie
med glasslokk og klemme (ikke glasslokket med
tilkobling til vakuumslange).
Kommentar: For å minske tap av bindemiddel kan

det være en fordel å smuldre asfalten opp på
silikon- eller teflonpapir. Det letter også
overføringen til pyknometeret.

3.1 Generelt
Alle masser skal bestemmes i gram (g) til
nærmeste 0,1 g. Volumet til pyknometeret skal
bestemmes i m³ til nærmeste 0,510-6 m³.

Fyll på destillert vann til ca. 3 cm under toppen av
pyknometeret. All asfaltmasse skal være dekket.

3.2 Maksimum (teoretisk) densitet; beregning
(matematisk prosedyre)

Kommentar: Tilsett eventuelt 1-2 dråper

Massesammensetningen uttrykkes i proporsjoner
av den totale massen [proporsjon av tilslag +
proporsjon av bindemiddel = 100,0 % (masse)].
Når massesammensetningen ikke er kjent, skal
bindemiddelinnhold bestemmes etter metode 351.
Densitetene for tilslag skal bestemmes etter
metode 122 og 123. For bindemidler kan
leverandørens oppgitte verdi benyttes. Hvis
densitet ikke er oppgitt kan den settes til 1,010
Mg/m3.

dispergeringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel) for å
minske overflatespenninger og lette utdrivelsen av
luften.
Rør forsiktig med en spatel i blandingen for
eventuelt å drive ut luftbobler. Vær nøye med å
tilbakeføre eventuell masse som fester seg på
spatelen.
Monter på lokk koblet til vakumpumpen, og sett
på et resttrykk på 4 kPa (ca. 40 mbar) eller mindre
i (15±1) minutter. I løpet av denne tiden
ristes/dunkes pyknometeret forsiktig for å frigjøre
bobler. Benytt vernebriller når det er undertrykk i
pyknometeret.

3.3 Maksimumsdensitet ved bruk av
stålpyknometer og vann (volumetrisk
prosedyre)

Kommentar: Det kan det være en fordel å senke
trykket til det hvor vann koker ved romtemperatur
(ca. 15 mbar). Kokingen bidrar til å drive ut luft fra
prøven. Unngå at vann kommer inn i pumpen.

Vei inn det tomme pyknometeret (volum Vp),
medregnet glasslokk og klemme. Massen m1
noteres.
Prøvestørrelsen skal være minst 50 ganger øvre
nominelle steinstørrelse og større enn 250 gram.
Dersom prøven er større enn 800 gram bør det
vurderes å fordele den i to pyknometre. Borkjerner
analyseres hver for seg dersom de er over 250
gram og eventuelt beregnes gjennomsnittet.
Prøven tørkes til konstant masse ved (110 ± 5) °C i
minimum 20 minutter.

Kommentar: Underveis bør prøven deles opp for å
lette tørkingen. Norske erfaringer viser at det også
kan brukes mikrobølgeovn. Prøven settes da inn i
2-4 minutter (prøven må maksimum bli 120 °C).
Hvis det er sikkert at prøver er tørre på forhånd,
kan de varmes opp til 80 °C før de smuldres opp.
Prøven smuldres i grove partikler og
mørtelklumper mens den enda er varm.
Mørtelklumpene skal ikke være større enn 6 mm.
La prøven avkjøles før den overføres til
pyknometeret.
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Kommentar: Prøven bør ikke være så varm at

Etter 15 minutter skal det ikke komme større
mengder luftbobler (vurdert ved et lufttrykk
høyere enn det hvor vann koker, men lavere enn
40 mbar) Slipp luft inn i pyknometeret igjen og ta
av lokket med vakuumslangen.
Overfør pyknometeret til vannbadet for
temperering. Vannet skal være (25 ± 0,5) °C og
skal stå omtrent 20 mm under kanten på
pyknometeret.
Fyll pyknometeret breddfullt med destillert vann
og la det stå i vannbadet i minst 30 min, men ikke
mer enn 180 min.
Sett en spruteflaske med destillert vann og
glasslokket (ikke klemmen) til temperering i
vannbadet sammen med pyknometeret.
Pyknometeret overføres til arbeidsbenken.
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Fyll pyknometeret forsiktig helt fullt med
temperert destillert vann. Så fullt at vannet går
over pyknometeret.

4.2.3 Beregninger – tilslag med samme densitet

Glasslokket tas opp av vannbadet uten å tørkes av
og skyves på pyknometeret – klemmen monteres.

Maksimumsdensitet mc for den bituminøse
massen ved matematisk prosedyre skal beregnes
til nærmeste 0,001 Mg/m³ etter:
𝜌𝑚𝑐 =

Det skal nå ikke være luftbobler under lokket.
hvor:

Eventuell oljefilm og vann på utsiden av
pyknometeret og glasslokket tørkes vekk.

er maksimumsdensitet av materialet ved
beregning (Mg/m³)
er proporsjonen av tilslag i massen (%
masse)
er densitet (eller tilsynelatende densitet)
til tilslaget (Mg/m³)
er proporsjonen av bindemiddel i
materialet (% masse)
er densiteten til bindemiddelet ved 25 ºC
(Mg/m³) (Settes til 1,010 Mg/m3 dersom
annet ikke er oppgitt.)

𝜌𝑚𝑐

Vei pyknometeret og noter massen m3.

𝑝𝑎

4. Resultater

𝜌𝑎

4.1 Beregninger – generelt

𝑝𝑏

Alle masser skal uttrykkes i gram (g) til nærmeste
0,1 g. Volumet til pyknometeret skal bestemmes
til nærmeste 0,510-6 m³. Alle proporsjoner oppgis
til nærmeste 0,1 %.
Densitet for den bituminøse massen beregnes til
nærmeste 0,001 Mg/m³ (megagram per
kubikkmeter), som tilsvarer 0,001 g/cm3.
Densiteten til destillert vann ved 25 °C settes lik
0,9971 Mg/m³. Densiteten til destillert vann ved
andre temperaturer beregnes til nærmeste 0,0001
Mg/m³ etter:

𝜌𝑏

𝑝𝑎 + 𝑝𝑏 = 100,0 % masse.
4.2.4 Beregninger – tilslag med forskjellige
densiteter
Når det brukes tilslag med forskjellige densiteter,
beregnes den sammensatte (tilsynelatende)
densitet for tilslaget etter:
𝜌𝑎 =

𝜌𝑤 = 1,00025205 − 0,00000759 ∙ 𝑡 − 0,00000532 ∙ 𝑡 2
hvor:
𝜌𝑤
𝑡

100
(𝑝𝑎 ⁄𝜌𝑎 ) + (𝑝𝑏 ⁄𝜌𝑏 )

100
(𝑝𝑎1 ⁄𝜌𝑎1 ) + (𝑝𝑎2 ⁄𝜌𝑎2 ) + ⋯ + (𝑝𝑎𝑛 ⁄𝜌𝑎𝑛 )

hvor:
er (tilsynelatende) densitet av tilslaget
ved beregning (Mg/m³)
𝑝𝑎1−𝑛 er proporsjonen av tilslag 1 til n (%
masse)
𝜌𝑎1−𝑛 er (tilsynelatende) densitet til tilslag 1 til
n (Mg/m³)
𝑝𝑎1 + 𝑝𝑎2 + ⋯ + 𝑝𝑎𝑛 =100,0 % tilslag.

er densiteten til vann (Mg/m³)
er temperaturen til vannet i °C.

𝜌𝑎

4.2 Beregninger maksimum (teoretisk) densitet;
beregning (matematisk prosedyre)
4.2.1 Registreringer - data fra resept
Det forutsettes at resepten inneholder de enkelte
steinmaterialenes densitet og innbyrdes
blandingsforhold samt bindemiddelinnhold i
prosent av sammensatt masse. Densitetene må
være bestemt i Mg/m³ med tre desimaler.
4.2.2 Registreringer - data fra asfaltprøver
Ekstraksjon av prøven og etterfølgende
densitetsbestemmelser av steinmaterialet må gi
bindemiddelinnhold i prosent av sammensatt
masse og densitet steinmateriale. Ved fillerrike
masser bestemmes densitet av filler for seg, og
blandingsforhold filler og annet steinmateriale må
være kjent.

𝜌𝑎 settes inn i formelen for 𝜌𝑚𝑐 i punkt 4.2.3
4.3 Beregning maksimumsdensitet ved bruk av
stålpyknometer og vann (volumetrisk
prosedyre)
4.3.1 Beregning
Den maksimale densiteten (mv) for det bituminøse
materialet bestemt ved volumetrisk prosedyre til
nærmeste 0,001 Mg/m³ skal beregnes som følger:
𝜌𝑚𝑣 =

(𝑚2 − 𝑚1 )
106 ∙ 𝑉𝑝 − (𝑚3 − 𝑚2 )⁄𝜌𝑤

hvor:
𝜌𝑚𝑣
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𝑚1
𝑚2
𝑚3
𝑉𝑝
𝜌𝑤

er massen til pyknometeret medregnet
toppstykke og klemme (g)
er massen til pyknometeret medregnet
toppstykke, klemme og prøven (g)
er massen til pyknometeret medregnet
toppstykke, klemme, prøven og vann (g)
er volumet til pyknometeret, når det
fylles til referansepunktet (m³)
er vannets densitet til nærmeste 0,0001
Mg/m³.

Prøvingsrapporten skal inneholde:
- type og identifikasjon av prøve
- referanse til hvilken prosedyre som ble brukt
- maksimumsdensitet (mv), eventuelt som snittet
av to eller flere prøver, i Mg/m³ med tre
desimaler
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre
Ved bruk av beregningsmetode (matematisk
prosedyre) oppgis i tillegg:

4.3.2 Usikkerhet
Veiledende verdier:
Repeterbarhet:
Reproduserbarhet:

5. Rapportering

0,011 Mg/m3
0,022 Mg/m3

- materialsammensetning til nærmeste 0,1 %
(masse)
- densiteter for tilslag og bindemiddel i Mg/m³
med tre desimaler.

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-5 (2009)+AC (2012): Bituminøse
masser – Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt –
Del 5: Bestemmelse av maksimal densitet
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364 Hulrominnhold
Oktober 2015 (erstatter metode 14.564, august 2014)

Hensikt
Denne metoden beskriver en prosedyre for å
beregne to volumetriske egenskaper av et
komprimert bituminøst prøvelegeme: innholdet av
luftfylt hulrom, Vm og bitumenfylt hulrom, VFB.
Metoden er egnet for asfaltprøver komprimert i
laboratorium, eller for asfaltprøver skåret eller
boret ut av vegdekket etter legging og
komprimering.

Innholdet av luftfylte hulrom skal beregnes til
nærmeste 0,1 % (v/v) etter:

Vm =

ρm − ρb
∙ 100 % (v⁄v)
ρm

hvor:
𝑉𝑚 = er innholdet av luftfylte hulrom i
prøvelegemet i % (v/v)
𝜌𝑚 = er maksimumsdensitet for prøvelegemet i
kg/m³

Disse volumetriske egenskapene kan brukes som
kriterier for massesammensetning, eller som
parametere for evaluering av ferdig utlagt dekke.

𝜌𝑏 = er prøvens densitet i kg/m³
4.2 Usikkerhet

Definisjoner

Beregnede, veiledende verdier (fra metode 362 og
363) for innhold av luftfylt hulrom:

Luftfylt hulrom, Vm: Volum av lufthulrom i et
asfaltprøvelegeme i prosentandel av
prøvelegemets totale volum (% v/v).

1,1 % (v/v)

Repeterbarhet r:

Bitumenfylt hulrom, VFB: Prosentandel av tilslagets

Reproduserbarhet R:

2,2 % (v/v)

hulrom som er fylt med bituminøst bindemiddel
4.3 Bestemmelse av bitumenfylt hulrom, VFB

Fremgangsmåte
Prøvens densitet og prøvens maksimumsdensitet
bestemmes i henhold til metode 362 og 363.
Maksimumsdensitet (metode 363) bestemmes på
samme prøve som prøvens densitet ble bestemt
på eller på en nærliggende masseprøve dersom
det er grunn til å anta at sammensetningen kan
variere fra resepten. Skal maksimumsdensitet
bestemmes på grunnlag av en ekstrahert prøve
bestemmes den ved beregning.

Resultater

Prosentandelen av hulrommene i mineraltilslaget
til et prøvelegeme som er fylt med bindemiddel,
beregnes fra bindemiddelinnholdet, hulrommene i
mineraltilslaget, romdensiteten av prøvelegemet
og densiteten av bindemiddelet.
Bitumenfylt hulrom beregnes til nærmeste 0,1 %
(v/v) etter:
𝑉𝐹𝐵 = ((B ∙

ρb
ρB

)⁄VMA) ∙ 100 % (v/v)

hvor:
VFB

er andel bitumenfylt hulrom i % (v/v)

4.1 Beregning av luftfylt hulrom Vm

B

Innholdet av luftfylt hulrom i et prøvelegeme
beregnes på grunnlag av prøvens maksimumsdensitet (m) og prøvens densitet (b).

er andel bindemiddel i prøvelegemet i %
(masse)

b

er prøvens densitet i Mg/m³
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B

er bindemiddelets densitet i Mg/m³ ved
25 °C (settes om annet ikke er oppgitt til
1,010 Mg/m3)

VMA er andel luftfylt hulrom i tilslaget i % (v/v)

𝑉𝑀𝐴 = 𝑉𝑚 + (B ∙

ρb
ρB

- type og identifikasjon av prøvelegeme
- bindemiddelinnholdet (i massen) i 0,1 % (masse)
- densiteten av prøvelegemet og densiteten av
bindemiddelet i Mg/m³
- prosentandelen av hulrom i tilslaget som er fylt
med bindemiddel i % (v/v)

) % (v/v)

- eventuelle avvik fra denne metoden

hvor:
𝑉𝑀𝐴 er andel luftfylt hulrom i tilslaget i % (v/v)
𝑉𝑚

er innholdet av luftfylt hulrom i
prøvelegemet i prosent (v/v)

𝐵

er andel bindemiddel i prøvelegemet i %
(masse)

𝜌𝑏

er prøvens densitet i Mg/m³

𝜌𝐵

er bindemiddelets densitet i Mg/m³ ved 25
°C (settes om annet ikke er oppgitt til
1,010 Mg/m3)

Rapportering
5.1 Luftfylt hulrom, Vm
Prøvingsrapporten skal inneholde:
- referanse til denne metoden
- type og identifikasjon av prøvelegeme
- metodene brukt til å bestemme maksimumsdensitet og prøvens densitet

Figur 364-1 Hulrom i tilslaget (VMA)

- maksimumsdensitet og prøvens densitet i
Mg/m³
- innhold av luftfylt hulrom til nærmeste 0,1 %

(v/v)

- eventuelle avvik fra denne metoden
5.2 Bitumenfylt hulrom, VFB
Prøvingsrapporten skal inneholde:

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-8 (2003): Bituminøse masser,
Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt, Del 8:
Bestemmelse av hulrominnhold i bituminøse
prøvelegemer

- referanse til denne metoden
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365 Gjenvinning av bitumen med rotasjonsfordamper
Juni 2015 (erstatter metode 14.566, september 2004)

1.

Hensikt

I metoden gjenvinnes løselig bitumen fra en
asfaltmasse, enten fra masseprøve eller fra
dekkeprøve. Metoden er beregnet på gjenvinning
av bitumen og kan benyttes på polymermodifisert
bitumen. Metoden kan også tilpasses for
gjenvinning av myk bitumen.

-

Kommentar: I metoden brukes diklormetan
(metylenklorid) som er helseskadelig. Plassering av
utstyr og utførelse av prøvingen skal være slik at
ingen utsettes for uforsvarlig eksponering, se også
HMS-datablad.

-

-

-

-

1.1 Prinsipp
Bindemiddelet ekstraheres først ut av
asfaltmassen med diklormetan. Etter fjerning av
uløselig materiale i ekstraktet, gjenvinnes
bindemiddelet ved vakuumdestillasjon i en
rotasjonsfordamper. Ekstraksjon og gjenvinning
fullføres i løpet av 24 t for å unngå oppherding av
oppløst bindemiddel.

-

Kommentar: Gjenvinningsbetingelsene kan
kontrolleres ved å løse 100 g bindemiddel i 1,5
liter diklormetan i en glasskolbe som etter 1-2 t
lagring gjenvinnes med den aktuelle metoden.
Penetrasjon, viskositet, mykningspunkt mv. før og
etter gjenvinning skal ligge innenfor metodens
angitte usikkerhet. For polymermodifisert bitumen
kan gjenvinningsprosessen påvirke
modifiseringen.

-

2. Definisjoner
Trykk:

1 atm = 101,33 kPa = 760 mm Hg
1,0 kPa = 10 mbar = 7,50 mm Hg.

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- ekstraksjonsmaskin (eller annet passende
standardisert ekstraksjonsutstyr), inkludert
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-

-

-

kontinuerlig sentrifuge med min. 25 000 rpm
og fyllingshastighet på maks. 150 ml/min
rotasjonsfordamper, se figur 365-1 med
vakuumkontroll og vertikal- eller diagonalstilt
kjøler
rotasjonen av fordampningsflasken skal være
stillbar til (75 ± 15) omdr/min
kapasiteten på fordampingen skal være minst
0,85 l/time for 75 omdr/min ved 85 °C
fordampningsflaske, 1 liter og mottakerflaske,
1-2 liter
termostatkontrollert oljebad, for 1 liters
fordampningsflaske, med regulering og
kapasitet opp til 175 °C
en høytemperatur silikonolje brukes til
oljebadet.
vakuumpumpe og vakuumkontroll som
regulerer absolutt trykk ned til 2,0 kPa ved
bruk av diklormetan
trykkmåler(e) som viser trykket i destillasjonsapparatet i området (0-100 kPa ± 0,5) kPa og
(0-5 kPa ± 0,1) kPa
termometer som dekker 85-200 °C med
nøyaktighet ± 0,5 °C
beholder for bitumenekstrakt (f.eks. egnet
kjemikalieflaske)
diklormetan (metylenklorid), minimum 98 %
vakuumfett til glasskoblinger
egnet beholder til homogenisering og støping
av prøver av gjenvunnet materiale
varmebeskyttende hansker.

4. Fremgangsmåte
4.1 Ekstraksjon av bindemiddel fra asfaltprøve
Asfaltprøven må være tørr og granulert før den
ekstraheres. Fuktig prøve kan tørkes forsiktig i
varmeskap til den er tørr og lar seg bryte opp til
granulat. Egnet temperatur og tid avhenger av
bindemiddeltype og asfaltprøvens beskaffenhet.
Temperatur og tid må minimaliseres for å unngå
tap av flyktige bestanddeler i bindemiddelet. Ta
utgangspunkt i 120 °C i 1-2 timer.
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Ekstraher en asfaltprøve, som tilsvarer en
bindemiddelmengde på 100-150 g, med ca. 1,5
liter diklormetan. La løsemiddelet virke i minimum
10 minutter, før ekstraktet separeres fra uløselig
materiale, enten ved sentrifugering, 15 000 rpm i
(20 ± 5) min) eller ved filtrering (egnet filterpapir,
porøsitet 11 µm, diameter 270 mm, p ≤ 200 kPa).

rotasjonen må ikke stoppe, da dette kan føre til
støtkoking og forurensing av glassutstyret.

Dersom ekstraksjonsmaskin benyttes, må ny,
ubrukt diklormetan fylles på løsemiddeltanken og
maskinen må være ren innvendig. I ekstraksjonsmaskinen er det en innebygd sentrifuge som
fjerner partikler fra ekstraktet.
Ekstraksjonsmaskinen kan oppkonsentrere
ekstraktet før det overføres til
rotasjonsfordamperen.

I overføringsfasen holdes trykket på (85 ± 5) kPa.
Mottakerflasken må tømmes etter hvert som den
fylles med diklormetan.

Kommentar: I NS-EN 12697-1 er alternative
ekstraksjonsmetoder beskrevet (filtersentrifuge,
soxhletutstyr, omrøring i lukket beholder). I disse
metodene må ekstraktet sentrifugeres for å fjerne
partikler. De er derfor mer arbeidskrevende enn
bruk av automatisk ekstraksjonsutstyr.
Ekstraktet tappes over i en egnet beholder.
Dersom gjenvinningen ikke kan starte umiddelbart
etter ekstraksjonen, må ekstraktet oppbevares
mørkt, og gjenvinning starte innen 20 timer. Lang
lagringstid fører til oppherding av bindemiddelet.
4.2 Gjenvinning av bitumen
Klargjør rotasjonsfordamperen, sjekk at begge
flasker og alle koblinger er godt festet og holder
på vakuumet. Sett på kjølevannet. Still inn
oljebadet på (85 ± 5) °C.
4.2.1 Fylling og inndampning av ekstraktet
Roter fordampningsflasken med (75 ± 15)
omdr/min.

Kommentar: For å få en raskere inndampning kan
(95 ± 5) °C og (125 ± 15) omdr/min benyttes.
Senk fordampningskolben kontrollert ned i
oljebadet til en dybde som gir en jevn strøm av
destillat fra kjøler til mottakerkolbe.
Overfør ekstraktet til rotasjonsfordamperen på en
av følgende to måter:

Kommentar: Hvis det er vanndråper i ekstraktet,
må en unngå å overføre disse til
fordampningsflasken. Sug ut nær bunnen og kast
de siste 20-30 ml.

Når alt ekstrakt er overført til
fordampningsflasken, stilles temperaturen i
oljebadet til (150 ± 5) °C og rotasjonshastigheten
til (75 ± 15) omdr/ min og Trykket stilles forsiktig
til atmosfæretrykk ved å åpne mot luft.

Kommentar: Ideelt sett bør nitrogen føres inn i
systemet for å beskytte bindemiddelet mot
oksidering. Åpning mot atmosfæretrykk bør
uansett skje via en kran som ligger lengst mulig
unna prøven.
Fortsett inndampningen til alt synlig løsemiddel er
drevet ut og boblingen har stoppet. Tøm
mottakerflasken.
4.2.2 Destillasjon
Reduser trykket gradvis til (2,0 ± 0,5) kPa i løpet
av 3 min ± 30 sek.

Kommentar: For bindemidler med opprinnelig
penetrasjon ≥70 bør (12,0 ± 0,5) kPa benyttes for
å unngå at gjenvunnet bindemiddel blir for hardt.
Behold trykk og temperatur til boblingen i
bindemiddelet opphører. Dersom boblingen ikke
stopper innen 10 minutter, noe som kan skje for
stive bindemidler, økes temperaturen til (175 ± 5)
°C. Oppretthold denne temperaturen til all bobling
har opphørt. Noter tiden det tar å heve
temperaturen til (175 ± 5) °C, samt hvor lenge
prøven ble holdt ved denne temperaturen.
Følg nøye med om andre løsemidler eller oljer
destillerer over til mottakerflasken, dette indikerer
at asfaltprøven inneholder lettflyktige forbindelser.
Det bør da vurderes om oljedestillatet skal
tilbakeføres til bindemiddelprøven.

a) Innsuging ved hjelp av et svakt vakuum, (85 ±
5) kPa. Innsugingsventilen justeres slik at
innsugning og fordampning har lik hastighet.

Når all bobling har opphørt, opprettholdes trykk
og temperatur i en sluttdestillasjon på (10 ± 1)
min.

b) Manuelt, ved å fylle på ca. 400 ml ekstrakt i
fordampningsflasken, dampe inn og fylle på
nytt ekstrakt etter hvert som diklormetan
fordampes.

Destillasjonen avsluttes ved at rotasjonen stoppes,
og trykket økes forsiktig til atmosfæretrykk.
Kolben heves opp av oljebadet, og tørkes ren på
utsiden, og eventuelt i åpningen, dersom det er
benyttet vakuumfett. NB: Bruk varmebeskyttende

Det må ikke være mer enn 400 ml ekstrakt i
kolben, trykket må ikke bli lavere enn 80 kPa og
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Innholdet fylles over til en egnet beholder, slik at
materialet kan homogeniseres før støping av
testprøver. Materialet kan holdes varmt i inntil 60
minutter, men kan ikke varmes opp igjen på nytt.
Vakuumpumpen bør gå ca. 30 min etter fullført
destillasjon for å fjerne all diklormetan fra
systemet.

For gjenvinning av myk bitumen som har lavere
viskositet og inneholder mer flyktige komponenter
enn bitumen, anbefales følgende prosedyre:
- fylling av fordampningsflaske og lett
inndampning: (85 ± 5) kPa, (95 ± 5) °C og (125
± 15) omdr/min
- sluttdestillasjon: (10 ± 1) min ved (12 ± 0,5)
kPa, (130 ± 1) °C og (75 ± 15) omdr/min.

5. Resultater
Presisjon for penetrasjon og mykningspunkt på
gjenvunnet bitumen med penetrasjon 50-200 ×
0,1 mm, er funnet til (se tabell 365-1):
Tabell 365-1 Presisjonsnivå

Penetrasjon, 0,1 mm *)
Mykningspunkt, °C

Prøvingsrapporten skal inneholde:






4.3 Gjenvinning av myk bitumen

Metode

6. Rapportering

Repeter-

Reproduser-

barhet, r

barhet, R

0,10 ·

0,27 ·

1,9

3,4




laboratorium testen er utført ved
type og identifikasjon av prøven, samt dato
asfalten ble produsert
referanse til NS-EN 12697-3
ekstraksjonsmetode og benyttet løsemiddel
destillasjonsbetingelser (temperatur, trykk og
tid)
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøvingen

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-3 (2013): Bituminøse masser prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 3:
Gjenvinning av bitumen med rotasjonsfordamper
NS-EN 12697-1 (2012): Bituminøse masser prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 1:
Ekstraherbart bindemiddelinnhold
NS-EN 12594-2014: Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

*) x er middelverdi av resultatene som sammenlignes

Figur 365-1 Rotasjonsfordamper med diagonalstilt kjøler (foto: Wenche Hovin)
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366 Piggdekkslitasje, Prall
Oktober 2015 (ny)

1. Hensikt

2. Utstyr

Metoden benyttes til å teste prøver av bituminøse
masser med hensyn på motstand mot
piggdekkslitasje.

- Prallutstyr som oppfyller krav i NS-EN 1269716.

Kommentar: Metoden er funnet å korrelere med
piggdekkslitasje på veg for massetyper med
vegbitumen. Det er ikke gjort større undersøkelser
for å etablere de samme sammenhengene for
dekker med PMB eller gummitilsetninger.
1.1 Prinsipp
Prøver med diameter 100 mm og høyde 30 mm
utsettes for slitasje ved at prøven festes nederst i
et sylindrisk kammer og utsettes for slitasje fra 40
stålkuler mot den øvre endeflaten. Kammeret med
prøven og stålkulene ristes kontrollert i 15
minutter, mens det sirkuleres vann gjennom
kammeret. Prøvingen foregår ved +5 °C.
Slitasjeverdien oppgis som bortslitt volum i ml.
Prøvene kan være laboratorietillagede eller boret
ut fra utlagt dekke eller laboratorietillagede plater.

Kommentar: NS-EN 12697-16 beskriver to ulike
metoder/testutstyr for måling av motstand mot
piggdekkslitasje:
- Metode A: Prall som beskrevet over.
- Metode B: Finsk metode hvor små

standardiserte «piggdekk» kjøres rundt på
utsiden av en sylindrisk prøve.

3. Fremgangsmåte
Dersom ikke annet er spesifisert utføres prøvingen
i henhold til NS-EN 12697-16. Det kjøres fire
paralleller.

4. Resultater
Om ikke annet er spesifisert oppgis slitasjeverdien
som bortslitt volum i ml. Volumet beregnes ved å
dele massetapet på prøvens densitet.

5. Rapportering
Om ikke annet er oppgitt skal rapporten inneholde
relevant informasjon som angitt i NS-EN 1269716.

6. Referanser

Det er bare metode A, Prall, som er aktuell i Norge
per dato.
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Kommentar: På grunn av dårlig reproduserbarhet i
ringanalyser har det blitt kjørt et felles nordisk
prosjekt for å fjerne kilder til usikkerhet i
metoden. Resultatene fra prosjektet tas med i den
pågående revisjonen av metoden, og de foreslåtte
endringene bør fortløpende vurderes benyttet
inntil revidert utgave av standarden foreligger.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-16 (2004): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 16:
Piggdekkslitasje.
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367 Wheel Track
Oktober 2015 (ny)

1. Hensikt
Metoden er referansemetoden for dokumentasjon
av bituminøse massers motstandsevne mot
permanente deformasjoner. Den kan også
benyttes til å dokumentere effekten av
tilsetningsstoffer og modifiserte bindemidler som
skal bidra til bedrede deformasjonsegenskaper.
1.1 Prinsipp
Motstand mot permanente deformasjoner måles
som spordybde etter at laboratorietillagede,
rektangulære prøver eller borkjerner med diameter
20 cm utsettes for gjentatte belastninger fra et
passerende hjul med en bestemt last og ved en
gitt temperatur, vanligvis 50 °C. Alternativt oppgis
sporutviklingen som stigningstallet i mm/1000
lastsykler.

Prøvetykkelsen måles i henhold til standarden, og
dersom det er med deler av underliggende lag
rapporteres tykkelsen av disse særskilt.

Kommentar: I henhold til standarden (NS-EN
12697-22:2003 + A1:2007) skal prøver ikke
testes før det har gått 2 døgn siden komprimering
i laboratoriet eller på vegen. I forslag til revidert
standard pr mars 2015 er det foreslått minimum 2
dager og maksimum 42 dager mellom
prøvetillaging og testing. N200 beskriver at
prøven skal testes minimum 8 og maksimum 30
dager etter prøvetillaging. Kravet i N200 gjelder
for prøver fra veg. Ved typeprøving av resepter er
det standardens krav som gjelder.

4. Resultater

2. Utstyr
- Wheel track utstyr som oppfyller kravene i NSEN 12697-22 til utstyr av liten størrelse.

3. Fremgangsmåte
Dersom ikke annet er spesifisert utføres prøvingen
temperert i luft ved 50 °C i henhold til prosedyre B
gitt i NS-EN 12697-22.
Det testes to paralleller. Prøver tillages enten i
laboratoriet i henhold til NS-EN 12697-33 eller
sages eller bores ut fra utlagt vegdekke.
Borkjerner fra veg skal minst ha diameter 200
mm. Vegprøver merkes med trafikkens
kjøreretning og monteres slik at belastningshjulet
følger kjøreretningen.

Om ikke annet er spesifisert, oppgis
deformasjonen etter 10 000 lastsykler som
prosentvis deformasjon i forhold til
prøvetykkelsen. I tillegg oppgis spordybde i mm
og sporutviklingen i lineært område som
mm/1000 lastsykler.
Det oppgis enkeltresultater og gjennomsnittet av
dem, samt kurver som viser sporutviklingen.

5. Rapportering
Rapporten skal inneholde relevant informasjon
som angitt i NS-EN 12697-22 og denne metoden.

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Densitet på prøven bestemmes ved måling eller
hydrostatisk overflatetørr metode i henhold til
metode 362.

Kommentar: Gjeldende metodestandard krever
ikke at det bestemmes densitet på prøver fra veg,
men dette tas inn i kommende versjoner av
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standarden og skal uføres så fremt ikke annet er
angitt.

NS-EN 12697-22 (2003) +A1 (2007): Bituminøse
masser - Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt
- Del 22: Spordannelse ved deformasjon (wheel
track).
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NS-EN 12697-33 (2003) +A1 (2007): Bituminøse
masser - Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt
- Del 33: Tillaging av prøvelegemer ved dynamisk
komprimering
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368 Bindingsstyrke mellom asfaltlag. Shear Bond
Strength
Oktober 2015 (ny)

1. Hensikt

3. Fremgangsmåte

Metoden benyttes til å bestemme motstand mot
horisontale skjærkrefter mellom et asfaltlag og et
annet konstruksjonslag på borkjerner fra vegeller flyplassdekker. Metoden kan også benyttes til
testing av laboratorieprøver.

Måling av geometriske størrelser, temperering og
testing utføres i henhold til beskrivelsen for Shear
Bond Test (SBT) i prEN 12697-48. SBT er en av tre
metoder for testing av binding mellom ulike
kontruksjonslag. Per dags dato er CEN-metoden
under utvikling, og forventes utgitt i løpet av
2016.

1.1 Kornstørrelse avgjør metode
Metoden kan benyttes til å vurdere klebemidlers
evne til å binde to lag, med tykkelse ≥ 20 mm,
sammen. Det er evne til å motstå krefter som
følge av trafikkens aksellerasjon og oppbremsing,
samt termiske bevegelser når lagene består av
ulike materialer, som undersøkes.

4. Resultater
Resultater og observasjoner beregnes og
dokumenteres i henhold til beskrivelsen i
teststandarden.

5. Rapportering

1.2 Prinsipp
En asfaltkjerne spennes inn i en prøveholder, slik
at øvre og nedre skjær-halvring kommer på hver
sin side av det lagskillet som skal testes. Den øvre
skjær-halvringen forskyves med konstant
hastighet, under kontinuerlig logging av
forskyvning og belastning, inntil kurven har
passert en maksimumsverdi eller utstyrets
maksimale kapasitet eller nådd. Visuell vurdering
av bruddet og bruddflaten har betydning for
vurderingen av resultatet.

Rapporteringen utferdiges i henhold til
beskrivelsen i teststandarden.

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
prEN 12697-48 (oktober 2013): Bituminous
mixtures – Test methods for hot mix asphalt.
Interlayer Bonding.

2. Utstyr
-

belastningspresse med egnet prøveholder,
styringsenhet og datalogger som oppfyller
beskrivelsen gitt i prEN 12697-48
- klimaskap til temperering av asfaltkjernene
ved (20 ± 1) °C
- linjal og skyvelær for bestemmelse av
lagtykkelse, høyde og diameter på
asfaltkjernene
- fotoapparat for å dokumentere bruddflaten
utseende
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Figur 368-1 Prøving av bindingsstyrke. Presse og prøvelegeme montert i to skjær-halvringer. (foto Wenche
Hovin)
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371 Vedheft mellom bitumenemulsjon og
steinmateriale ved neddykking i vann
Juni 2015 (ny)

1. Hensikt

3. Materialer og utstyr

Ved metoden bestemmes vedheft mellom
steinmateriale og bitumenemulsjon ved nedykking
i vann. I prøvingen undersøkes umiddelbar vedheft
og effekt av vannlagring. Metoden kan benyttes
med et referansesteinmateriale for å undersøke
emulsjonens vedheftningsegenskaper. Den kan
også brukes på aktuelle blandinger av emulsjon
og steinmateriale for en spesifikk jobb.

- referanse-steinmateriale: 8-11 mm finpukk fra
en over tid stabil forekomst. Helst med lyse
bergarter. Også aktuelt steinmateriale for en
produksjon kan benyttes

1.1 Umiddelbar vedheft
Vaskede og tørkede steiner legges i en innveid
mengde bitumenemulsjon. Etter en kort
lagringstid helles overflødig emulsjon forsiktig av.
Blandingen skylles forsiktig med vann og
overføres deretter til et beger med vann for
deretter å bedømme dekningsgrad.

- destillert eller deionisert vann
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:










ventilert varmeskap (60-150 ± 3) °C eller bedre
vekt, kapasitet > 600 g og nøyaktighet ± 0,1 g
vekt, kapasitet > 100 g og nøyaktighet
± 0,01 g
spatel, > 20 cm
skåler for blanding, diameter 15-20 cm
ca. 500 ml begerglass
urglass (5 stk.), diameter ca. 15 cm
tidsur
termometer, nøyaktighet ±1 °C

1.2 Effekt av vannlagring
Vaskede og tørkede steiner samt en innveid
mengde bitumenemulsjon blandes med en spatel
til fullstendig omhylling. Etter en periode med
oppherding etterfulgt av vannlagring ved 60 °C,
bedømmes dekningsgraden.

2. Definisjoner
Vedheft (aktiv vedheft): evnen et bindemiddel har
til å fortrenge vann fra en fuktig steinoverflate og
etablere en varig binding til steinoverflaten i
nærvær av vann

Umiddelbar vedheft: evnen et emulsjonsbindemiddel har til å motstå vannlagring, kort tid
etter at det er påført steinmaterialet.

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvetilberedning
Prøvingen utføres ved romtemperatur (23 ± 5) °C.
Referansesteinmaterialet vaskes i vann/destillert
vann, og tørkes i ventilert varmeskap ved 110 °C i
ca. 2 t.
Hvis steinmateriale fra en aktuell jobb skal
undersøkes, kan vasking og tørking utgå.
Emulsjonsprøven forberedes som beskrevet i
metode 331. Hvis ikke annet er angitt, varmes
emulsjonsprøven til (60 ± 3) °C før blanding med
steinmaterialet.

Dekningsgrad: prosentvis del av steinoverflate
som er dekket av bindemiddel.
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4.2 Umiddelbar vedheft
Vei inn (100 ± 5) g steinmateriale i en blandeskål
og (150 ± 5) g emulsjon i en annen skål. Overfør
steinmaterialet i emulsjonsskålen, og la det ligge i
emulsjonen i (60 ± 1) s uten omrøring. Skålen kan
beveges forsiktig for å frigjøre eventuelle
luftblærer.
Hell av overflødig emulsjon, og vask
steinmaterialet med en svak vannstråle til
avrenningen blir klar. Overfør deretter blandingen
til et begerglass, som tilsettes ca. 300 ml vann
med romtemperatur.
Bedøm dekningsgraden som prosent
bindemiddel-dekt overflate, se figur 371-1.

Spre ut blandingen på et urglass og sett det i et
ventilert varmeskap ved 60 °C i (24 ± 1) t.
Deretter overføres blandingen til et beger som
tilsettes ca. 300 ml varmt vann, (60 ± 3) °C. La
begeret stå i varmeskap ved (60 ± 3) °C i (20 ± 4)
t. Deretter bedømmes dekningsgraden som
prosent bindemiddeldekket overflate, se figur
371-1.

5. Resultater
Rapporter dekningsgraden til nærmeste:
5 % i områdene 0-20 % og 80-100 %
10 % i området 20-80 %.

Kommentar: Avlesningen utføres i godt lys. Mørke
steinmaterialer kan lett gis for høy dekningsgrad
og lyse for lav. Hjelpeskjemaer eller
referanseprøver kan benyttes for å lette
avlesningen.

Fargeskjær fra tynn oljefilm på steinoverflaten
regnes ikke som bindemiddeldekning.
5.1 Usikkerhet
Metodens usikkerhet er ikke etablert.

4.3 Effekt av vannlagring

6. Rapportering

Vei inn (200 ± 5) g steinmateriale i en blandeskål
og en emulsjonsmengde som tilsvarer (10 ± 5) g
bitumen i en annen skål. Overfør steinmaterialet til
emulsjonsskålen, og bland grundig med en spatel.
Hvis ikke full bindemiddeldekning oppnås,
blandes det på nytt med dobbel
emulsjonsmengde.

Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøver
referanse til NS-EN 12594
type og korngradering til steinmaterialet
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
prøvingsdato

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 13614 (2011): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Bestemmelse av vedheftegenskaper
for bitumenemulsjoner ved neddykking i vann
NS-EN 12594 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

Figur 371-1 Hjelpeskjema for å bedømme
deknings- grad (% bindemiddeldekning): a) 100 %
b) 90 % c) 75 % d) 50 % e) 30 % f) 5 %
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R210 Laboratorieundersøkelser
3 Asfalt
37 Vedheftsprøving

372 Aktiv vedheft, blandeforsøk
Juni 2015 (erstatter metode 14.572, november 1996)

1. Hensikt
Ved metoden bestemmes aktiv vedheft mellom
steinmateriale og en referanseolje med eventuelle
tilsetninger, i nærvær av vann. En blanding av
bindemiddel og stein, utført ved romtemperatur,
legges i vann og dekningsgraden avleses.
Prøvingen brukes til undersøkelse av vedheft til
materialer brukt i oljegrus, penetrering og
overflatebehandling ved forskjellige
kombinasjoner av bindemiddel, steinmateriale og
vedheftnings-middel. Metoden kan også indikere
effekt av vedheftningsmiddel på bindemidler og
steinmaterialer til varmblandet asfalt.

- stoppeklokke eller tidsur
- referanse-vedheftningsmiddel (f.eks. flytende
diamin), brukes fast til prøvingen
- referanseolje (MB500), viskositet 60 °C, ca. 500
mm2/s. Syretall 4-6 mgKOH/g. Kan lages til
ved å fortynne V1500 eller V3000 med
petroleum, fyringsolje e.l.
- referanse-steinmateriale: naturgrus eller
finpukk fra en over tid stabil forekomst
- destillert eller deionisert vann

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvetilberedning

Kommentar: Ulike typer aktive vedheftningsmidler
varierer i kjemisk oppbygning og natur. Aktuell
kombinasjon av bindemiddel, vedheftningsmiddel
og steinmateriale bør testes og sammenlignes
med en referanseblanding.

Ta ut en representativ testprøve på ca. 300 g 1116 mm steinmateriale. Vask steinene godt på et 4
mm sikt med en kraftig vannstråle. Vei inn (103 ±
1) g våt stein i et beger, og fyll på destillert vann.
Etter ca. 2 t vannlagring helles vannet omhyggelig
av. Deretter utføres blanding.

2. Definisjoner

Kommentar: Normalt vannopptak i steinmaterialet
er ca. 3 %.

Aktiv vedheft: et mykt bindemiddel tilsatt aktivt
vedheftningsmiddel vil ha evnen til å fortrenge
vann fra en fuktig steinoverflate og etablere en
varig binding til steinoverflaten

MB500: fortynnet myk bitumen til viskositet 60 °C
på ca. 500 mm2/s.

Dekningsgrad: prosentvis andel steinoverflate som
er dekket av bindemiddel.

3. Utstyr

Vei inn minst 50 g oppvarmet bindemiddel til
nærmeste 0,1 g i en egnet beholder. Vei inn
ønsket mengde vedheftningsmiddel til nærmeste
0,01 g og rør det forsiktig inn i bindemidlet med
en spatel. Beholderen dekkes til og settes i
varmeskap ved (100 ± 3) °C i 60 min. Alt
vedheftningsmiddel skal være oppløst i
bindemidlet. Etter 60 min tas bindemidlet ut av
varmeskapet og det utføres blanding med
steinmateriale.

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

4.2 Prøving

- ventilert varmeskap (60-150 ± 3) °C eller bedre
- vekt, kapasitet > 600 g og nøyaktighet ± 0,1 g
- vekt, kapasitet > 100 g og nøyaktighet
± 0,01 g
- metallspatel, ca. 25 cm, bredde ca. 1 cm
- ca. 500 ml beger (glass eller plast),
- beholdere for oppvarming av bindemiddel
- blikkbokser, 1liter

Overfør de våte steinene til en 1 liters blikkboks,
tilsett (3,0 ± 0,2) g bindemiddel og bland
umiddelbart med spatel i 90 s. La blandingen stå i
romtemperatur i 30 min. Noter spesielle
observasjoner. Overfør blandingen til et 0,5 liters
beger med destillert vann ved romtemperatur.
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Avles dekningsgrad i prosent straks og etter 24
timers vannlagring. Bedøm dekningsgrad til
nærmeste 5 %. Bruk god belysning og gjerne lupe
for å lette avlesningen. Etter 24 timer avleses
dekningsgrad etter forsiktig omrøring med en
spatel. Avlesningen utføres av to øvede personer,
og deres avlesninger bør ikke avvike med mer enn
10 %.

Kommentar: Avlesningen utføres i godt lys.
Steinene skal ligge under vann ved avlesning.
Mørke steinmaterialer kan lett gis for høy
dekningsgrad og lyse for lav. Hjelpeskjemaer eller
referanseprøver kan benyttes for å lette
avlesningen.

5. Resultater
Rapporter aktiv vedheft som prosent dekningsgrad
på prøvemateriale og referanse; straks og etter 24
timers vannlagring.
5.1 Usikkerhet
Usikkerhet i metoden er ikke etablert.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:




4.3 Materialkombinasjoner

type og identifikasjon av prøver
referanse til denne metode
spesielle prøvingsparametere (f.eks. dosering
av vedheftningsmiddel)
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøvingen.

Ved undersøkelser av vedheftningsmidler,
bindemidler og steinmaterialer kan en rekke
kombinasjoner undersøkes, f.eks.:





- referansebindemiddel +

7. Referanser

referansevedheftnings-middel: Referanse- og
aktuelt steinmateriale

- referansebindemiddel + forskjellig dosering
vedheftningsmiddel: Referanse- og aktuelt
steinmateriale

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
Statens vegvesen, Veglaboratoriet, Intern rapport
nr. 1663 (1994): Undersøkelse av aktiv vedheft
ved blanding og vannlagring.

- aktuelt bindemiddel + referanse vedheftningsmiddel: Referanse- og aktuelt steinmateriale

NS-EN 12594 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

- aktuelt bindemiddel og vedheftningsmiddel:
Referanse- og aktuelt steinmateriale
Kombinasjonene som skal undersøkes vurderes i
hvert enkelt tilfelle.

R210 Laboratorieundersøkelser
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R210 Laboratorieundersøkelser
3 Asfalt
37 Vedheftsprøving

373 Vedheft mellom tilslag og bitumen med
rulleflaskemetoden
Juni 2015 (erstatter metode 14.573, november 1996)

1. Hensikt

3. Utstyr

Ved metoden bestemmes vedheft mellom
bindemiddel og stein i nærvær av vann og ved en
dynamisk påkjenning. Metoden kan brukes til å
bedømme effekt av tilsatt vedheftningsmiddel
(amin, hydratkalk, sement mv.) på aktuell
kombinasjon av tilslag og bindemiddel.

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

Bitumendekkede steiner legges i flasker fylt med
vann som ruller under spesifiserte betingelser.
Etter bestemte tidsintervaller avleses
dekningsgraden på steinene.

Kommentar: Metoden passer til rutinemessig
prøving av blanding av steinmateriale og
bindemiddel (med/uten vedheftningsmiddel). I
prøvingen bør også en referanseblanding inngå.
I metoden utsettes steinmaterialet for en mekanisk
påkjenning. Metoden regnes ikke som passende
for svært svake steinmaterialer pga. nedsliping.

2. Definisjoner
Affinitet mellom tilslag og bitumen: Grad av
bindemiddeldekning, visuelt bedømt, på
bitumendekkede steiner som har vært utsatt for
mekanisk omrøring i vann

Bitumendekningsgrad: gjennomsnittlig grad av
overflatedekning på steinpartiklene etter at
bindemiddel har blitt gnidd av/løsnet under
omrøring i vann.

- rullebord, for minimum 6 flasker, med
regulerbar rullehastighet (på flaske): (40 ± 1)
og (60 ± 1) min-1
- sikt, 8,0 mm og 11,2 mm (ev. 6,3 mm og 10
mm)
- ventilert varmeskap, (60-200 °C ± 5) °C
- vekt, kapasitet  600 g og nøyaktighet ± 0,2 g
- vekt, kapasitet  100 g og nøyaktighet
± 0,01 g
- rulleflasker av borosilikatglass, 500 ml. Til hver
flaske hører skrukork og glasstav med en kort
gummislange øverst, se figur 373-1
- glaserte porselensskåler, diameter ca. 200 mm
og dybde ca. 50 mm (til rund bunn benyttes
korkring)
- spatel av metall til blanding av prøvemateriale
- silikonpapir eller metallokk, diameter ca. 300
mm
- beholdere av metall eller glass for neddelt
bindemiddel
- begre av klar plast eller glass til bruk ved
avlesning av dekningsgrad
- begerglass, minimum 200 ml (ett beger for
hver flaske)
- lampe som gir godt lys til avlesning av
dekningsgrad (ev. lupelampe)
- kjøleskap

4. Fremgangsmåte
4.1 Tidsskjema
Tidsskjemaet som angitt nedenfor i tabell 373-1
er tilpasset en normal arbeidsuke:
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Tabell 373-1 Tidsskjema ved rulleforsøk
Dag

Tid

f.m.*

Oppvarming av bindemiddel og
steinmateriale til
blandetemperatur

e.m.

Blanding av bindemiddel og
stein. Materialet spres ut og
lagres over natten

f.m.

Neddeling til delprøver og
overføring til rulleflasker. Start
av rulleforsøket

e.m.

Vurdering av dekningsgrad etter
4-6 t

Onsdag

f.m.

Avlesning/vurdering etter 24
timer.

Torsdag

f.m.

Avlesning/vurdering etter 48
timer.

50/70

165 ± 5

70/100

160 ± 5

Fredag

f.m.

Avlesning/vurdering etter 72
timer.

160/220

150 ± 5

330/430

135 ± 5

V12000

120 ± 5

V6000

110 ± 5

PMB *)

180 ± 5

Mandag

Tirsdag



Aktivitet

tabell 373-2. Dosering utføres på vekt med
nøyaktighet 0,01 g. Vedheftningsmiddel røres
forsiktig inn i bindemidlet med en spatel.
Beholderen dekkes til og settes i varmeskap igjen i
(30 ± 5) min. Det røres godt om i bindemidlet før
tilsetning til steinmaterialet.
Mineralske/hydrauliske vedheftningsmidler veies
og blandes inn i steinmaterialet før tilsetning av
bindemiddel.
4.2.3 Blanding
Skålen med steinmateriale og beholderen med
bindemiddel skal være varmet opp til oppgitt
blandetemperatur som vist i tabellen.
Tabell 373-2 Bindemiddeltemperatur ved blanding
Bindemiddel

f.m. = formiddag, e.m. = ettermiddag

Blandetemperatur,
°C

*) ev. oppgitt blandetemperatur
Ta steinmateriale og bindemiddel ut av
varmeskapet og tilsett (16 ± 0,2) g bindemiddel til
steinene. Blandingens bindemiddelinnhold skal
være 3,0 masse %.
Bland intensivt med en spatel i porselensskålen til
blandingen har fått fullstendig omhylling. Spre ut
blandingen på et lokk eller silikonpapir. Lagre
blandingen 12-64 t ved romtemperatur før
prøvingen startes, beskyttet mot sollys og støv.
Figur 373-1 Rulleflaske med glasstav

4.3 Prøving

4.2 Prøvetilberedning

Prøven deles ned til 3 delprøver på (150 ± 2) g.
Merk hver flaske og fyll den halvveis med destillert
eller deionisert vann med temperatur (5 ± 2) °C.

4.2.1 Steinmateriale
Sikt ut 8,0/11,2 mm fraksjon av steinmateriale.
Beregn min 600 g til 3 flasker. Steinmaterialet
vaskes over 8,0 mm siktet og tørkes ved (110 ± 5)
°C til konstant vekt (ev. over natten). Etter
avkjøling til romtemperatur veies (510 ± 2) g inn i
en porselensskål.
4.2.2 Bindemiddel
Vei inn en testprøve på min (50 g ± 0,01) g som
oppbevares i egnet beholder tildekket med
aluminiumsfolie eller lokk. Ved tilsetning skal
bindemidlet være oppvarmet til temperatur gitt i

R210 Laboratorieundersøkelser

Overfør 150 g prøve enkeltvis eller i små porsjoner
til hver flaske med fuktede fingre. Fyll flasken opp
til skulder (nivå A) med kaldt, destillert/deionisert
vann. Monter glasstaven som vist i figuren og skru
igjen korken så staven står godt fastspent.
Plasser flaskene på rullebordet og start forsøket.
Prøvingen utføres ved 15-25 °C. Rullehastighet på
flaskene er (60 ± 1) rotasjoner/min når effekt av
vedheftningsmiddel undersøkes, og ved prøving
med bitumen 70/100 eller hardere. Prøvene må
ikke utsettes for direkte sollys under forsøket.
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Avles dekningsgrad som prosent bitumendekket
overflate: ved start, etter 6 t ± 15 min, 24 t, 48 t
og 72 t effektiv rulletid.
Tøm vannet fra flasken over i et beger og hell
prøven over i et avlesningsbeger med destillert
vann som står på en hvit flate. Bedøm
dekningsgrad visuelt til nærmeste 5 %. Bruk god
belysning og gjerne lupe for å lette avlesningen.
Brune, gjennomskinnelige områder regnes som
fullt omhyllet. Noter om det er klumpdannelse.

Kommentar: Mørke steinmaterialer kan gis for høy
dekningsgrad og lyse for lav. Benytt gjerne
hjelpeskjemaer eller referanseprøver for å lette
avlesningen.
Tøm ut vannet og hell tilbake blandingen og det
opprinnelige vannet, fest glasstav og kork godt og
sett flasken tilbake på rullebordet. Fortsett
rulleforsøket, og legg til tid for avbrudd under
avlesning.
Avlesning av dekningsgrad utføres av to øvede
operatører uavhengig av hverandre. De samme
personene skal foreta alle avlesningene.
Avlesningsverdiene sammenstilles på eget
resultatskjema.

5.1 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater:
Repeterbarhet, r:
Reproduserbarhet, R:

20 %
30 %

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:











type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12697-11
type og fraksjon steinmateriale
type bindemiddel benyttet
type og dosering vedheftningsmiddel
eventuell varmelagring/andre tilsetninger
prøvingsresultat i tabellform og i diagram
ev. klumpdannelse under forsøket
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøving

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

5. Resultater

NS-EN 12697-11 (2012): Bituminøse masser prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 11:
Bestemmelse av dynamisk vedhefting mellom
tilslag og bitumen (Kapittel 5)

Beregn middelverdier av dekningsgrad for de tre
flaskene og samlet for de to personene avrundet
til nærmeste 5 %.

NS-EN 12697-35 (2007): Bituminøse masser prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 35:
Blanding i laboratoriet

Avlesningsverdier og resultater føres på eget
resultatskjema. Fremstill i et diagram prosent
dekningsgrad som funksjon av rulletid i timer.

NS-EN 12594 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
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R210 Laboratorieundersøkelser
3 Asfalt
37 Vedheftsprøving

374 Vedheft, koketest
Juni 2015 (erstatter metode 14.574, november 1996)

1. Hensikt
Ved metoden bestemmes vedheft på en blanding
av bitumen og steinmateriale (ukomprimert
asfaltmasse) etter koking i vann i 10 min. Metoden
benyttes til en grov vurdering (indikasjon) av
vannfølsomhet til asfaltmasser og effekt av
vedheftningsmidler. Metoden kan benyttes på
ulike steinfraksjoner.

Kommentar: Aktuell kombinasjon av bindemiddel,
vedheftningsmiddel og steinmateriale, bør testes
og sammenlignes med en referanseblanding.
Koketesten er best egnet for testing av blandinger
med penetrasjonsbitumen. For bindemidler
mykere enn bitumen 330/430 gir lav viskositet
usikre resultater. For disse kan prøvingen utføres
med varmt vann (80 °C).

- referanse-steinmateriale: grus eller pukk fra en
stabil (ev. ensartet) forekomst
- destillert eller deionisert vann

4. Fremgangsmåte
4.1 Prøvetilberedning
4.1.1 Laboratorieblandet materiale
Sikt ut ønsket fraksjon av steinmateriale. Vanligvis
testes 1-4 mm, 4-8 mm eller 8-16 mm.
Tørk ca. 450 g av steinmaterialet i varmeskap ved
110 °C, avkjøl og vei inn (400 ± 2) g til nærmeste
0,2 g i en porselenskål eller blikkboks. Sett
materialet i varmeskap i 1-2 timer ved aktuell
blandetemperatur etter tabell 374-1.
Tabell 374-1 Blandetemperatur.

2. Definisjoner

Bindemiddel

Dekningsgrad: prosentvis del av steinoverflate

Blandetemperatur
°C

PMB *)

180 ± 5

50/70

165 ± 5

70/100

160 ± 5

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

160/220

150 ± 5

- kokeplate eller gassbrenner med trefot og
trådnett (må kunne utføre jevn koking på
utstyret)
- begerglass, 1000-2000 ml lav form
(blikkbokser kan også benyttes)
- blikkboks/porselenskål, 1liter, for blanding av
prøve
- metallspatel, ca. 25 cm, bredde ca. 1 cm
- vekt, kapasitet > 800 g og nøyaktighet ± 0,1 g
- vekt, kapasitet > 100 g og nøyaktighet ± 0,01
g
- stoppeklokke eller tidsur
- termometer
- twist, tørkepapir eller filterpapir
- referanse-vedheftningsmiddel
- referanse-bindemiddel, f.eks. bitumen
160/220

330/430

135 ± 5

V12000

120 ± 5

V6000

110 ± 5

som er dekket av bindemiddel.

3. Utstyr

R210 Laboratorieundersøkelser

*) ev. oppgitt blandetemperatur
Vei inn en bindemiddelprøve på ca. 100 g til
nærmeste 0,1 g i en egnet beholder som dekkes
til med aluminiumsfolie eller lokk. Ved tilsetning
av vedheftningsmiddel skal bindemidlet være
oppvarmet i ca. 30 min ved oppgitt temperatur.
Dosering utføres på vekt med nøyaktighet 0,01 g.
Vedheftningsmiddelet røres forsiktig inn i
bindemidlet med en spatel. Beholderen dekkes til
og settes i varmeskap i (30 ± 5) min. Det røres
godt om i bindemidlet og deretter utføres
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blanding med steinmateriale. Det benyttes
bindemiddeltilsetning på forskjellige fraksjoner,
tabell 374-2.

overflate) avleses av to øvede personer uavhengig
av hverandre. Avlesningsverdiene sammenstilles
på eget resultatskjema.

Tabell 374-2 Bindemiddeltilsetting.

Til hjelp i bedømmelsen av dekningsgrad kan en
porsjon ublandet steinmateriale samt en porsjon
asfaltblanding, som ikke er kokt, legges i vann og
avleses sammen med materialet etter koketest.

Fraksjon

Bindemiddeltilsetning
masse-% av steinmateriale

1-4 mm

3,2

4-8 mm

3,0

8-16 mm

2,8

Etter blanding neddeles prøven i fire porsjoner på
100 g som avkjøles i romtemperatur i minst 2 t.
4.1.2 Verksblandet masse:
Ved testing av masseprøver prepareres ca. 1000 g
asfaltblanding, som neddeles i fire porsjoner på
250 g. En representativ masseprøve kvartes ned til
fire delprøver. Disse skal være oppvarmet til (85 ±
5) °C før koketest.

Kommentar: Avlesning av dekningsgrad utføres i
godt lys. Lampe med forstørrelsesglass eller lupe
kan være fordelaktig på finkornede prøver. Vær
oppmerksom på at mørke steinmaterialer lett gis
for høy dekningsgrad og lyse steinmaterialer for
lav. Benytt gjerne hjelpeskjemaer ved vurdering av
dekningsgraden.

5. Resultater
Rapporter prosent dekningsgrad som
middelverdien av to personers avlesning på to
delprøver til nærmeste:
5 % i områdene 0-20 % og 80-100 %
10 % i området 20-80 %

4.2 Prøving
Utfør koketesten på to prøveparalleller. Fyll
begerglasset halvfullt med destillert vann og varm
opp til koking.
Tilsett asfaltblandingen til det kokende vannet.
Temperaturen vil falle under kokepunktet ved
tilsetningen. Varm opp slik at kokingen starter
igjen (etter 1-3 min). La vannet koke med middels
styrke i 10 min ± 15 sek. Rør forsiktig om med en
glasstav 3 ganger (hvert 3. min), i ca. 10 sek.
Under og etter kokingen fjernes bindemiddel som
flyter opp med papir eller twist. Etter kokingen
kjøles vannet til romtemperatur. Hell av vannet og
legg massen på et papirhåndkle.

Kommentar: Avkjølingen vil gå raskere om det
meste av vannet i begeret helles forsiktig av like
etter koking slik at massen så vidt er dekket av
vann.
Etter 16-24 timers lagring på papirhåndkle legges
prøven i et beger med destillert vann og
dekningsgraden (prosent bindemiddeldekket

R210 Laboratorieundersøkelser

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:







type og identifikasjon av prøver
referanse til denne metode
spesielle prøvingsparametere (f.eks. dosering
av vedheftningsmiddel)
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøvingen

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
ASTM D3625-12 (2012): Standard Practice for
Effect of Water on Bituminous-Coated Aggregate
Using Boiling Water (modifisert metode)
NS-EN 12594 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver
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R210 Laboratorieundersøkelser
3 Asfalt
37 Vedheftsprøving

375 Vannfølsomhet ved indirekte strekkstyrke (ITSR)
Desember 2015 (erstatter metode 14.575, november 1996)

1. Hensikt

3. Utstyr

Ved metoden undersøkes effekten av vannmetning
og vannlagring på indirekte strekkstyrke til
sylindriske asfaltprøver. Metoden kan benyttes på
laboratorie-blandet og verksprodusert
asfaltmasse.

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

Kommentar: Vannfølsomheten uttrykkes ved ITSR,
det prosentvise forholdet mellom
spaltestrekkfastheten til våtlagrede og tørrlagrede
prøvelegemer. ITSR-verdien er et uttrykk for
asfaltblandingens vannfølsomhet.
Prøvingen er ikke egnet for mykasfalt med
bitumen med viskositet lavere enn 4000 mm2/s
ved 60 °C.
I prøvingen tillages minst 6 sylindriske
asfaltprøver som deles inn i to like grupper. En
gruppe vannmettes og lagres i vann ved forhøyet
temperatur. Den andre gruppen lagres tørt ved
romtemperatur

Kommentar: Ved prøving av aktuelle
prøveblandinger bør kompaktering og ev.
korngradering tilpasses slik at hulrommet i
prøvene er større enn 6 %. Ved hulrom mindre enn
4 % er det lite vann som trenger inn i prøven, og
massestivheten påvirkes i liten grad.

4. Fremgangsmåte

2. Definisjoner
Vannfølsomhet: Uttrykkes ved ITSR-verdien til

4.1 Preparering av prøver

asfaltprøver (våte/tørre)

ITSR: Indirect Tensile Strength Ratio er forholdet
mellom spaltestrekkstyrken til våtlagrede og
tørrlagrede prøver (i prosent).

- laboratoriepresse for bestemmelse av
spaltestrekkstyrke (10 cm prøver).
Trykkehastighet (50 ± 2) mm/min og minimum
kapasitet 28 kN. Se også metode 354.
- øvre og nedre stålbommer, bredde (12,7 ± 0,2)
mm og lengde > 75 mm, som er konkave
(radius 50,8 mm)
- vakuumsystem med pumpe og eksikkator, med
plass til minst 5 prøvelegemer. Eksikkatoren
skal ha perforert hylle slik at vann kan trenge
inn fra undersiden av prøvene. Et resttrykk på
(6,7 ± 0,3) kPa skal oppnås innen (10 ± 1) min,
og kunne holdes i (30 ± 5) min
- vannbad for kondisjonering av prøver (40 ± 2)
°C
- vannbad for temperering av prøver (10-25 ± 2)
°C
- varmeskap
- vekt med kapasitet 3 kg og nøyaktighet 0,1 g
- vekt med nøyaktighet 0,01 g
- utstyr for laboratorieblanding av asfaltprøver
- utstyr for kompaktering av asfaltprøver
- skyvelære
- rent (drikke)vann
- vanntette plastposer, ca. 3 liter

Lag til masse til 6 eller 8 prøveklosser. Til hver
prøvekloss beregnes ca. 1100 g steinmateriale.
Steinmaterialet veies inn og settes i varmeskap
10-20 °C over blandetemperatur. Beholderen med
bindemiddel tildekkes og settes i varmeskap ved
blandetemperatur.
Ved tilsetning av vedheftningsmiddel i bindemidlet
benyttes vekt med nøyaktighet 0,01 g eller bedre.
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Massen neddeles og materiale til hver prøvekloss
veies inn. Komprimer massen etter gjeldende
metodebeskrivelse:

Når bitumen mykere enn 160/220 benyttes,
utføres vannlagringen ved (25 ± 2) °C.
4.3 Prøving

- gyratorisk: 50 omdreininger
- Marshall: 35 slag på hver side

Etter kondisjonering skal prøveklossene stå ca. 1
time ved romtemperatur, deretter bestemmes
diameter, høyde og volum.

Prøvene avkjøles til romtemperatur, merkes og
lagres på et plant underlag i min 16 t ved
romtemperatur.

Temperer de våte og de tørre prøveklossene i
vannbad i 2 t eller mer ved (15 ± 2) °C for asfalt
med bitumen 70/100 eller hardere, eller (10 ± 2)
°C for asfalt med bitumengrader mykere enn
70/100 og hardere enn V3000.

Kommentar: Prøver av mykasfalt bør lagres i
kjølerom eller kjøleskap.
Utborede prøver (Ø 10 cm) fra komprimert
asfaltplate eller fra vei kan også undersøkes i
prøvingen

De tørrlagrede prøveklossene skal ligge i vanntette
plastposer.

4.1.1 Bestemmelse av prøveklossenes tørrvekt og
volum
Tørrvekt (m) bestemmes til nærmeste 0,1 g for
hver prøvekloss. Diameter og høyde måles med
skyvelære på 4 forskjellige steder. Prøveklossens
volum beregnes ut fra de respektive
middelverdier.
4.2 Vannmetning og kondisjonering av
prøveklosser
Prøveklossene deles inn i to grupper som har
tilnærmet lik dimensjon og densitet. Den ene
gruppen plasseres på den perforerte hylla i
eksikkatoren.
Hell på rent vann (20 ± 5 °C) i eksikkatoren til et
nivå minst 20 mm over prøvene.

4.3.1 Bestemmelse av indirekte strekkstyrke
Ta opp prøven av vannbadet og tørk av overflaten.
Plasser og sentrer prøven på nedre stålbom, slik at
bommene står diametralt på prøven. Still
trykkutstyret i startposisjon med øvre bom noen
mm over prøveklossen.
Press prøven med deformasjonshastighet (50 ± 2)
mm/min. Registrer kraft og flyt. Stopp
belastningen etter at maksimal last er nådd og
kraft/flyt-kurven begynner å avta, (det er brudd i
prøven). Bruddlasten (P) i kN finnes som
maksimalverdi på kraft/flyt-kurven. Bestemmelsen
av bruddlast skal være utført innen 2 min etter at
prøven er tatt opp av vannbadet.

5. Resultater

Evakuer gradvis til et trykk på (6,7 ± 0,3) kPa i
løpet av (10 ± 1) min. Behold trykket i (30 ± 5)
min og slipp deretter langsomt inn atmosfærisk
trykk. La prøveklossene ligge ytterligere (30 ± 5)
min i vannbadet.

Indirekte strekkstyrke (ITS) beregnes med tre
gjeldende sifre etter følgende formel:

Bestem de vannmettede prøveklossenes volum
med skyvelære. Prøver med volumøkning (svelling)
større enn 2 % forkastes.

hvor:

Kommentar: Ved vannmetningen vil innesluttet
luft i massen ekspandere og presses ut samtidig
som vann trenger inn. Denne påkjenningen kan
føre til at prøven sveller og får redusert
trykkstyrke. En volumøkning større enn 2 %
indikerer at prøven er mekanisk svekket og har
fått redusert strekkstyrke.

2∙P
∙D∙H

De våte prøveklossene lagres i vannbad ved (40 ±
2) °C i (72 ± 2) timer. De tørre klossene lagres på
et plant underlag ved romtemperatur (20 ± 5 °C).

(MPa)

P = bruddlast (maksimalverdi) i kN
D = prøveklossens diameter i mm
H = prøveklossens høyde i mm
Beregn middelverdi av ITS-verdiene for våte og
tørre prøveklosser.
Beregn vannfølsomhet (ITSR) i hele prosent etter
følgende formel:

ITSR =

4.2.1 Kondisjonering og temperering av
prøveklosser
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ITS =

ITS (våt)
ITS (tørr)

∙ 100 (%)

hvor:
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Bedøm bruddtype (linje, deformasjon eller
kombinert linje/deformasjon) på de pressede
prøvene. Noter om det er brudd i steinmaterialet.
Utfør en visuell bedømming av
bindemiddeldekning på halvdelene (innerflatene)
til de pressede prøve-klossene. Beskriv
dekningsgrad på steinene som:
Udekket = 0

Delvis dekket = 1 Helt dekket = 2

5.1 Usikkerhet
Tillatt avvik mellom to resultater (anslått):
Repeterbarhet,
r: 15 %
Reproduserbarhet, R: 23 %

6. Rapportering

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12697-12 (2016): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 12:
Bestemmelse av vannfølsomhet av bituminøse
prøvelegemer (Metode A)
NS-EN 12697-23 (2003): Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt - Del 23:
Bestemmelse av indirekte strekkfasthet av
bituminøse prøvelegemer
NS-EN 12697-35 (2007): Bituminøse masser prøvingsmetoder for varmblandet asfalt. Del 35:
Blanding i laboratoriet

Prøvingsrapporten skal inneholde:








type og identifikasjon av prøven
referanse til NS-EN 12697-12
type og antall prøveklosser
gjennomsnittlig diameter, høyde og densitet
for våt og tørr gruppe
gjennomsnittlig indirekte strekkstyrke, ITS
vannfølsomhet, ITSR
bruddtype, dekningsgrad og ev. brudd i
steinmaterialet
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376 Varmebestandighet til vedheftningsmiddel
Juni 2015 (ny)

1. Hensikt
Metoden beskriver prøving av vedheft etter
varmelagring av bindemiddel tilsatt vedheftningsmiddel der tåleevnen overfor lagring i varmt
bindemiddel blir testet. Etter en spesifisert
varmelagring av bindemiddel tilsatt vedheftningsmiddel, testes vedheft med aktuell metode.
Varmebestandigheten kan undersøkes med aktiv
vedheft, blandeforsøk, men også andre metoder
kan benyttes.

Kommentar: Vedheftningsmidler av amintype vil
etter en tids varmelagring i bindemidlet tape sin
virkning. Tap av virkning er en funksjon av
amintype, bindemiddeltemperatur, bindemidlets
kjemiske sammensetning (syretall) og lufttilgang.
Det er viktig å vite syretallet til bindemidlet i
prøvingen.

termometer
metallspatel, ca. 25 cm, bredde ca. 1 cm
ca. 500 ml beger (glass eller plast),
beholdere for oppvarming av bindemiddel
blikkbokser, 1liter
stoppeklokke eller tidsur
referanse-vedheftningsmiddel (f.eks. flytende
diamin), brukes fast til prøvingen
- referanse-bindemiddel, viskositet tilpasset
aktuell prøvingsmetode, med syretall 4 ± 1
mgKOH/g
- referanse-steinmaterialer: naturgrus eller
finpukk fra en over tid stabil forekomst
- destillert eller deionisert vann

4. Fremgangsmåte
4.1 Dosering og varmelagring
Vei inn minst (50 ± 1) g bindemiddel til nærmeste
0,1 g i en egnet beholder. For aktiv vedheft,
blandeforsøk, benyttes 1000 ml erlenmeyerkolbe
med propp og termometer. Beholderen skal være
mer enn ¾ fylt med bindemiddel. Det benyttes én
beholder for hver lagringstid.

2. Definisjoner
Aktiv vedheft: et mykt bindemiddel tilsatt aktivt
vedheftningsmiddel vil ha evnen til å fortrenge
vann fra en fuktig steinoverflate og etablere en
varig binding til steinoverflaten

Varmebestandighet: evnen til vedheftningsmidlet
til å beholde sin effekt etter en tids varmelagring i
bindemidlet

Dekningsgrad: prosentvis del av steinoverflate
som er dekket av bindemiddel.

Ønsket mengde vedheftningsmiddel veies inn til
nærmeste 0,01 g og tilsettes det oppvarmede
bindemidlet. Vedheftningsmiddelet røres forsiktig
inn med en spatel. Unngå avsetninger på
beholder-veggen.
Beholderen lukkes og settes i varmeskap ved
referansetemperatur ± 2 °C for det aktuelle
bindemidlet i 60 min. Alt vedheftningsmiddel skal
være oppløst i bindemidlet.

3. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- ventilert varmeskap (60-200 ± 3) °C eller bedre
- vekt, kapasitet  600 g og nøyaktighet ± 0,1 g
- vekt, kapasitet  100 g og nøyaktighet
± 0,01 g
- beholdere for oppvarming av bindemiddel
(blikkboks med lokk eller erlenmeyerkolbe med
varmebestandig skrukork med hull til
termometer)

R210 Laboratorieundersøkelser

-

For varmelagring ved andre temperaturer, f.eks.
120 °C eller 150 °C, skal bindemidlet ha denne
temperaturen når vedheftningsmiddel tilsettes.
Etter angitt varmelagringstid ± 2 % tas prøven ut
av varmeskapet, overføres til et 0,5 liter beger og
kjøles til (90 ± 2) °C før prøving av vedheft.
Temperaturen kontrolleres med termometer.
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4.2 Vedheftsprøving

6. Rapportering

Steinmaterialet skal være preparert som beskrevet
i den aktuelle prøving.

Prøvingsrapporten skal inneholde:

Utfør vedheftsprøving som beskrevet i aktuell
metode:





372 Aktiv vedheft, Blandeforsøk
373 Dynamisk vedheft, rulleflaskemetode

Kommentar: Avlesning av dekningsgrad utføres i
godt lys. Steinene skal ligge under vann ved
avlesning. Mørke steinmaterialer kan lett gis for
høy dekningsgrad og lyse for lav. Hjelpeskjemaer
eller referanseprøver kan benyttes for å lette
avlesningen.





type og identifikasjon av prøver
referanse til denne metode
spesielle prøvingsparametere (f.eks. dosering
av vedheftningsmiddel)
prøvingsresultat
eventuelle avvik fra angitt prosedyre
dato for prøvingen

7. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12594 (2014): Bitumen og bituminøse
bindemidler – Tilberedning av prøver

5. Resultater
Rapporter prosent dekningsgrad i henhold til valgt
prøvingsmetode på prøvemateriale og referanse.
Sett opp verdiene i tabell med benyttet lagringstid
og lagringstemperatur (f.eks. 1 t 100 °C, 5 t 120 °C
og 24 t 120 °C).
5.1 Usikkerhet
Usikkerhet i metoden er ikke etablert.
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381 Fugemasser, tillaging av prøver
April 2015 (ny)

1. Hensikt
I metoden beskrives hvordan prøver av
varmpåførte fugemasser forberedes for testing.
Dette omfatter neddeling av laboratorieprøven,
oppvarming og homogenisering samt tillaging av
testprøver.

porsjoner. Porsjonene skjæres ut vertikalt fra topp
til bunn med en varmekniv.

2. Definisjoner
Laboratorieprøve: prøve som skal testes med én
eller flere laboratoriemetoder

Porsjon: en av flere representative 50 g biter tatt
fra laboratorieprøven

Testprøve: prøve forberedt til individuell testing
ved å smelte og homogenisere flere porsjoner fra
laboratorieprøven.

3. Utstyr
Laboratoriesmelter:
- oljebad med spesialolje (flammepunkt
minimum 285 °C) med egen
omrøring/sirkulasjon
- indre beholder av metall, diameter ca. 100 mm
og dybde ca. 150 mm. Beholderen skal ha et
lokk med håndtak, samt hull til termometer og
røreverk, se figur 381-1
- røreverk for omrøring i fugemassen med
justerbar hastighet og tilpasset røreblad, se
figur 381-1
– termometer, nøyaktighet ± 1 °C i området 25
°C - 250 °C
- varmekniv, ev. hammer, meisel, spatel til uttak
av materialporsjoner

4. Fremgangsmåte
4.1 Preparering av testprøve
Ta ut ca. 1 kg prøvemateriale fra
laboratorieprøven i ca. 20 representative

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 381-1 Indre beholder med lokk, håndtak og
rørestav
Varm opp oljebadet med den indre beholderen
fast montert til produktets maksimale
oppvarmings-temperatur (sikkerhetstemperatur),
som skal være oppgitt i produsentens HMSdatablad.

Kommentar: Prøver uten oppgitt sikkerhetstemperatur skal ikke testes
Når oljen i oljebadet har nådd sikkerhetstemperaturen, legges porsjoner enkeltvis i
innerbeholderen med ca. 0,5 min mellomrom. Med
påsatt lokk røres det kontinuerlig i
innerbeholderen.
Varm prøvematerialet til sikkerhetstemperaturen
nås. Dette skal maksimalt ta 1,5 t. Deretter holdes
temperaturen ± 5 °C i 6 t ± 10 min.
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Kommentar: Oppvarmingen kan utføres ved
temperatur og varighet som beskrevet i
produsentens materialspesifikasjon

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

4.2 Uthelling av testprøve
Hell ut testprøvemateriale til de ulike prøvingene
direkte i former eller prøvebeholdere. Unngå
forurensninger og fjern eventuelle luftbobler på
prøveoverflaten med en gassflamme eller varm
glasstav.

NS-EN 13880-6 (2004): Varmpåførte fugemasser
Del 6: Metode for tillaging av prøver
ASTM D5167 (2013): Standard Practice for Melting
of Hot-Applied Joint and Crack Sealant and Filler
for Evaluation

Noter temperaturen når uthellingen avsluttes.

5. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
- type og identifikasjon av prøven, inkludert batch
nr. og produksjonsdato
- referanse til NS-EN 13880-6
- mengde, emballasje og merking av prøven
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre
- dato for tilberedning
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382 Fugemasser, Konuspenetrasjon
April 2015 (ny)

1. Hensikt
Ved metoden bestemmes konuspenetrasjonen til
varmpåførte fugemasser med et penetrometer
med en spesifisert penetrasjonskonus.
Testprøvemateriale overføres til to
metallbeholdere som først avkjøles og deretter
tempereres i vannbad. Prøvekopp i et
overføringskar settes i penetrometeret og
konuspenetrasjonen bestemmes.

Konuspenetrasjon: dybden en standardisert konus
vil trenge ned i en prøve av materialet under gitt
belastning, tid og temperatur. Enhet: 0,1 mm.

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- penetrometer, standardisert med eller uten
automatisk utstyr for regulering av
belastningstid
- pentrasjonskonus i polert messing. Total
masse av konus og tilbehør skal være (150 ±
0,1) g
- overføringskar av glass eller metall, med flat
bunn. Min. innvendig diameter 90 mm og min.
dybde 56 mm.
- metall prøvekopper, innvendig diameter (56 ±
5) mm og (35 ± 2) mm dype
- vannbad med destillert eller renset vann, på
minimum 10 liter som kan holde (25 ± 0,3) °C.
Prøvekoppene skal stå på en perforert plate
minst 50 mm fra bunnen. Over prøvekoppen
skal det være minimum 100 mm vann

Prøven forberedes som beskrevet i metode 381.
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4.2 Prøving
Sett prøvekoppen i overføringskaret, som fylles
med vann fra vannbadet til over prøvekoppen.
Sett overføringskaret i penetrometeret og utfør
bestemmelsen innen 1 min. Sørg for at
prøvekoppen ikke beveger seg under målingen.

3. Utstyr

4.1 Preparering av prøven

Tildekk prøvekoppene med et passende
begerglass for å beskytte mot støv og å unngå
luftbobler. La prøvekoppene avkjøles i
romtemperatur i 1,5-2,0 t.
Overfør prøvekopper og overføringskar til
vannbadet som skal holde (25 ± 0,3) °C. Det skal
være minst 50 mm vann over testprøvene. La
prøvene stå i vannbadet i 1,5-2,0 t.

2. Definisjoner

4. Fremgangsmåte

Fyll oppvarmet testprøve i 2 stk. prøvekopper til
30 mm dyp. Noter prøvens temperatur ved fylling.

Monter konusen i penetrometeret og Innstill
konus-spissen slik at den så vidt berører
prøveoverflaten. Nullstill penetrometeret, utløs
konusen i (5,0 ± 0,1) s og avles nedtrengningen i
0,1 mm.
Utfør tre bestemmelser på hver prøvekopp med en
avstand på minst 16 mm mellom hvert punkt samt
til koppveggen.
Mellom hver bestemmelse settes overføringskar
og prøvekopp tilbake i vannbadet. Hev konusen,
rengjør spissen og nullstill penetrometeret før ny
bestemmelse.
Hvis middelverdien av tre bestemmelser avviker
mer enn 0,5 mm skal resultatet forkastes og
prøvingen gjentas på ny testprøve.

5. Resultater
Rapporter gjennomsnittet av 3 bestemmelser til
nærmeste 0,1 mm.
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5.1 Usikkerhet

7. Referanser

Er foreløpig ikke avklart.
ASTM D5329 angir tillatt avvik mellom to
resultater for konuspenetrasjon i området 40-80
som vist i tabell 382-1.
Tabell 382-1 Tillatt avvik i hht. ASTM D5329
Repeterbarhet, r
0,1 mm

Reproduserbarhet, R
0,1 mm

0,3

0,9

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 13880-2 (2003): Varmpåførte fugemasser
Del 2: Prøvingsmetode for bestemmelse av
konuspenetrasjon ved 25 °C
NS-EN 13880-6 (2004): Varmpåførte fugemasser
Del 6: Metode for tillaging av prøver
ASTM 5329 (2009): Standard Test Methods for
Sealants and Fillers, Hot-Applied, for Joints and
Cracks in Asphaltic and Portland Cement Concrete
Pavements

- type og identifikasjon av prøven, inkludert
batchnr.nr og produksjonsdato
- referanse til NS-EN 13880-2
- prøvingsresultat
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre
- dato for prøving

R210 Laboratorieundersøkelser
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383 Fugemasser, Sigemotstand
April 2015 (erstatter metode 14.584, november 1996)

1. Hensikt

3.2 Prøving

Metoden brukes for å bestemme sigemotstanden
til varmpåførte fugemasser.
Testprøven helles i en metallform på en
metallplate. Etter avkjøling i luft trimmes prøven
og formen fjernes. Platen med prøve monteres på
et 75° stativ som står i varmeskap i 5 t.
Sigemotstanden angis som prøvens bevegelse fra
nedre kant i mm.

2. Utstyr
Vanlig laboratorieutstyr sammen med:

Sett skråplanstativet i varmeskap ved (60 ± 2) °C i
30 min før testen startes.
Sett platen med testprøve i skråplanstativet i
varmeskapet slik at den lengste delen av platen
heller 75° og den korteste delen av platen står
horisontalt.
Etter 5 t ± 3 min tas stativ og prøve ut av
varmeskapet. Prøveplaten legges vannrett til
nedkjøling til romtemperatur. Avstanden fra
nullinje ned til nederste kant av testprøven måles
til nærmeste mm.

- ventilert varmeskap som kan holde (60 ± 2) °C
- metallplate, 60  80  1,5 mm, som er mattet
med korning 120 sandpapir
- metallformer av stål, med ytre mål 80  100
mm og indre mål 40  60 mm samt tykkelse 3,2
mm.
- metall skråplanstativ med fotlist, (75 ± 2)°
vinkel
- slippmiddel, glyserol/talkum-blanding
- varmekniv e.l.

4. Resultater

3. Fremgangsmåte

- type og identifikasjon av prøven, inkludert
batch nr. og produksjonsdato
- referanse til NS-EN 13880-5
- prøvingsresultat
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre
- dato for prøving

3.1 Preparering av prøven
Prøven forberedes som beskrevet i metode 381.
Påfør slippmiddel på innsiden av metallformen.
Legg formen på metallplaten og fyll den med
overskudd av testprøvemateriale. Noter
prøvetemperatur ved uthelling. Det lages to
testprøver til hver prøving.
Etter 1 t avkjøling i romtemperatur trimmes
overskudd av prøvemateriale bort med en
varmekniv.
Formene fjernes sammen med ev. rester av
slippmiddel. Merk med blyant/penn en nullinje
langs nedre kant av testprøven.
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Sigemotstanden angis som middelverdi av to
individuelle bestemmelser til nærmeste mm.
4.1 Usikkerhet
Er foreløpig ikke etablert.

5. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

6. Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 13880-5 (2004): Varmpåførte fugemasser
Del 5: Prøvingsmetode for bestemmelse av
sigemotstand
NS-EN 13880-6 (2004): Varmpåførte fugemasser
Del 6: Metode for tillaging av prøver
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3 Asfalt
38 Undersøkelse av fugemasser

384 Varmebestandighet, Konuspenetrasjon
April 2015 (ny)

1. Hensikt

5. Resultater

I metoden bestemmes effekten av varmelagring til
varmpåførte fugemasser ved å sammenligne
konuspenetrasjon før og etter varmelagring.

Rapporter konuspenetrasjon før og etter
varmelagring til nærmeste 0,1 mm.

Konuspenetrasjon ved 25 °C bestemmes på en
testprøve før og etter varmelagring ved 70 °C i 168
t.

Kommentar: I denne prøvingen vurderes
varmebestandighet ved måling av
konuspenetrasjon. Måling av elastisitet (resilience)
er ikke tatt med her.

5.1 Usikkerhet
Er foreløpig ikke etablert.

6. Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:

Konuspenetrasjon: dybden en standardisert konus

- type og identifikasjon av prøven, inkludert sats
nr. og produksjonsdato
- referanse til NS-EN 13880-4
- prøvingsresultat
- eventuelle avvik fra angitt prosedyre
- dato for prøving

vil trenge ned i en prøve av materialet under gitt
belastning, tid og temperatur (enhet: 0,1 mm)

7. Referanser

3. Utstyr

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

2. Definisjoner

Vanlig laboratorieutstyr sammen med:
- ventilert varmeskap, som kan holde (70 ± 1) °C
- penetrometer med konus som beskrevet i
metode 382.

4. Fremgangsmåte

NS-EN 13880-4 (2003): Varmpåførte fugemasser
Del 4: Prøvingsmetode for bestemmelse av
varmebestandighet – Endring i penetrasjonsverdi
NS-EN 13880-2 (2003): Varmpåførte fugemasser
Del 2: Prøvingsmetode for bestemmelse av
konuspenetrasjon ved 25 °C
NS-EN 13880-6 (2004): Varmpåførte fugemasser
Del 6: Metode for tillaging av prøver

4.1 Prøving før varmelagring
Fyll oppvarmet testprøve i minimum to
prøvekopper. Bestem konuspenetrasjon i en av
prøvekoppene som beskrevet i metode 382.
4.2 Prøving etter varmelagring
Sett minst én prøvekopp i varmeskapet til lagring i
(168 ± 2) t ved (70 ± 1) °C. Prøven kjøles i luft i
1,5-2,0 t, tildekket av et begerglass e.l. Deretter
tempereres prøven i vannbad ved (25 ± 0,3) °C før
bestemmelse av konuspenetrasjon.

R210 Laboratorieundersøkelser
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411 Fremstilling av betong i laboratoriet
Juli 2015 (erstatter metode 14.621, november 1996)

Hensikt

3.2 Blanding

Metodebeskrivelsen omfatter fremstilling av
betong i laboratorium for å undersøke hvilke
egenskaper en betong med gitt sammensetning
har.

Utstyr
-

-

vekt 25 kg, med nøyaktighet 1 g, og vekt med
nøyaktighet 0,1 g. Vektene skal være
kalibrerte.
målesylinder, 1000 ml
målebeger for utveiing av tilsetningsstoff
blandemaskin, tvangsblander med lokk
termometer for måling av betongtemperatur
stoppeklokke

Fremgangsmåte
3.1 Forberedelser
Fuktighet i tilslaget bestemmes. Absorbert fukt tas
hensyn til.
Fuktighet finnes ved å tørke ut ca. 500 g sand og
1000 g av grovere masser med Dmax > 8 mm.
Tilslaget veies før og etter tørking. Differansen er
vanninnholdet og beregnes i % av den tørre vekten
av tilslaget.
Resepten korrigeres iht. utførte
fuktighetsmålinger.
Dersom sandens fuktinnhold er under 3 %, må
sanden forfuktes dagen før prøvingen ved å
blande inn tilstrekkelig med vann.

Rapportering

Vei opp tilslag, sement, vann og andre tilsetninger
(f.eks. silika, flygeaske, SP, L) etter resepten.
Blandingens volum må utgjøre minst 40 % av
blanderens kapasitet. Eksempelvis skal det således
ikke blandes mindre enn 20 liter i en 50 liters
blandemaskin.

R210 Laboratorieundersøkelser

1. Fukt blandemaskinen før materialene fylles i.
Innsiden av trommelen skal være
overflatefuktig, men ikke glinsende våt.
2. Materialene fylles i blanderen i denne
rekkefølgen: 1) sand, 2) stein, 3) pulver
(sement, silika, flygeaske etc.).
3. Materialene tørrblandes i 60 sekunder.
4. Væske tilsettes på følgende måte:
a. Ca. 50 % av antatt vannmengde tilsettes i
løpet av en 30 sek. blandeperiode.
b. L-stoff og eventuelle andre stoffer,
utenom SP tilsettes, sammen med
resterende vannmengde i løpet av 60 sek.
c. Materialene blandes i 30 sek.
d. Blandemaskinen stoppes og skal stå i ro i
120 sek. Lokket på blandemaskinen skal
være lukket i denne perioden.
e. SP-stoff tilsettes i ønsket mengde i løpet
av 30 sekunders blanding.
5. Materialene våtblandes i 90 sekunder.
6. Betongtemperatur og konsistens, (metode 412)
måles umiddelbart, og senest 5 min. etter
avsluttet blanding. Om konsistensen er som
ønsket, måles deretter densitet (metode 414)
og luftinnhold (metode 415).
7. Om konsistensen er for stiv, tilsettes SP-stoff i
løpet av 30 sekunder blandetid. Blandes så i 90
sekunder. Dersom konsistensen nå er som
ønsket, måles densitet og luftinnhold. Er
konsistensen fortsatt for tørr, forkastes
blandingen.

Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- prøvemetode
- alle registreringer
- prøveresultater annen informasjon som kan ha
betydning for bedømmelse av resultater
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
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412 Konsistens; synkmål
Juli 2015 (erstatter metode 14.622, april 2005)

Hensikt

-

Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
fersk betongs konsistens ved hjelp av synkmål.

-

Definisjoner
Synkmål: Med betongens synkmål menes målet fra
topp synkkjegle til betongens høyeste punkt (se
figur 412-1) etter at kjeglen er løftet av og satt
ved siden.

-

-

Utstyr
-

synkkjegle som i figur 412-1
glatt, ikke absorberende underlag (f.eks. finér)
stålstang (lengde 600 mm, Ø 16 mm, og med
avrundede ender)
metermål
bøtte(r)
firkantet skuffe

-

-

hvert lag bearbeides med 25 støt av
stålstangen jevnt fordelt over flaten, før neste
lag fylles i.
bunnlaget bearbeides ved at stålstangen
stikkes ned gjennom hele laget, men ikke ned i
underliggende plate. 2. og 3. lag bearbeides
slik at stangen akkurat når ned til
underliggende lag.
dersom betongen under bearbeiding synker
ned under kjeglens toppflate, etterfylles
betong.
overskuddsmasse strykes av med en jevn,
sagende bevegelse.
underlaget skal være rengjort rundt
synkkjeglen før den løftes forsiktig loddrett
opp, kontinuerlig i løpet av 2-5 sek. uten
sidebevegelser eller vridning.
sett synkkjeglen ved siden av betongkjeglen og
foreta målingen. Hele operasjonen fra
begynnende fylling til fjerning av kjeglen skal
ikke ta lengre tid enn 2,5 min.

Statens vegvesen har følgende bestemmelse:
Hvis betongkjeglen raser ut idet formen fjernes,
skal synkmålet likevel bestemmes. Deretter skal
ny prøve tas fra en annen del av betongen og
bestemmelse av ny synk foretas. Hvis betongen
raser ut også for denne prøven, skal dette
opplyses samtidig med at begge synkmål oppgis.
Prøvene kasseres ikke, i motsetning til
bestemmelsene i NS-EN 12350-2.
Figur 412-1 Synkmål og prinsipp for måling (alle
mål i mm)

Resultater
Avlest(e) synkmål angitt i mm.

Fremgangsmåte
-

fjern eventuelle tilslagskorn større enn 40 mm
fra betongen, og noter dette i rapporten.
synkkjeglens innside og underlaget fuktes.
synkkjeglen plasseres på et plant, støtt,
vannrett, glatt og ikke-absorberende underlag.
kjeglen fylles med tre omtrent like tykke lag
mens den holdes fast mot underlaget.
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Rapportering
Rapporten skal inneholde:

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
alle registreringer
målt konsistens
eventuelt bedømmelse av prøvingen
bedømmelse av resultater
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

R210 Laboratorieundersøkelser

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12350-2 (2009): Prøving av fersk betong
Del 2: Synkmål
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413 Avbinding
Juli 2015 (erstatter metode 14.623, november 1996)

Hensikt
Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
fersk betongs avbinding og avbindingstid.

-

Definisjoner
Avbinding: Fasthetsøkningen i den første tiden av
herdingen, når betongen går over fra bløt, til fast
fase.

-

Utstyr
-

-

-

-

sikt, 8 mm maskevidde
beholdere, ikke vannabsorberende, indre
diameter minimum 150 mm, høyde 120150 mm
vibrobord
termometer, nøyaktighet ±1 °C
kalibrert proctornål for avlesbar trykkkraft på
mellom 100 og 600 N med feil mindre enn 10
N, via stempler
sylindriske stempler, med følgende trykkareal:
- 50 mm2, tilsvarer diameter ca. 8,0 mm
- 100 mm2, tilsvarer diameter ca. 11,3 mm
- 200 mm2, tilsvarer diameter ca. 15,9 mm
- 400 mm2, tilsvarer diameter ca. 22,6 mm
- 800 mm2, tilsvarer diameter ca. 31,9 mm
(Den sylindriske delen av stemplene skal være
minst 25 mm høy. Hvis høyden er større, skal
avstanden 25 mm fra trykkflaten merkes av på
sylinderen.)
stoppeklokke

-

-

-

-

Fremgangsmåte
-

-

notér tidspunktet for avsluttet blanding av
betong/mørtel.
fjern tilslagskorn større enn 8 mm fra
betongprøven. Hvis det separerer vann under
siktingen, skal dette vannet blandes inn i
mørtelen igjen.
minimum to beholdere fylles med mørtel i tre
lag. Hvert lag vibreres til større tilslagskorn
(maksimum 8 mm) dekkes av et tynt lag med

R210 Laboratorieundersøkelser
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sementmørtel, og til det ikke lenger frigjøres
store luftbobler fra blandingen.
bestem betongtemperatur i begge beholderne
og lufttemperaturen.
bestem omtrent samtidig stempeltrykket i de
to beholderne som medfører at stempelet
synker 25 mm ned i blandingen i løpet av 10
sek.
utfør 5-10 slike dobbelt bestemmelser, med
stadig lengre tidsintervall mellom
bestemmelsene, til ønsket stempeltrykk er
oppnådd (minst 5 MPa). Det skal være minst 25
mm fri avstand mellom to forskjellige inntrykk
og beholderens vegg.
stempelkraft (N), stempelareal (mm2) og
tidspunkt noteres for hver bestemmelse.
beholderne dekkes godt til i tiden mellom
inntrykningene.
Stempeltrykket bestemmes på følgende måte:
før den første dobbeltbestemmelsen letes det
frem til tidspunktet da et stempeltrykk på ca.
0,25 MPa (100 N på 400 mm2 stempel) gir en
inntrykking på 25 mm i løpet av 10 sek. I
praksis må det prøves og feiles endel i tiden
før betongblandingen har oppnådd en slik
fasthet.
kraften skal påføres vinkelrett på mørtelens
overflate.
kraften skal økes jevnt, og belastningstiden (10
sek.) regnes fra det tidspunkt kraften har oppnådd full verdi.
for å overvinne økende inntrengingsmotstand
pga. avbindingen må stempeltrykket økes for
hver dobbeltbestemmelse, dvs. velge større
kraft eller mindre stempel. Ved siste
bestemmelse skal stempeltrykket være minst
5 MPa tilsvarende 500 N på 100 mm2 stempel
eller 250 N på 50 mm2 stempel.

Juli 2015

413
Resultater

Rapportering
Rapporten skal inneholde:

5.1 Registreringer

-

tidspunkt for blanding av betongen
tidspunkt for hver dobbeltbestemmelse av
stempelinntrykk
stempelareal (ev. -diameter) som er benyttet
avlest kraft på belastningsutstyret
lufttemperatur og temperatur i betongen ved
prøvingens begynnelse og slutt

-

-

sammenhengen mellom betongens alder og
inntrengingsmotstanden (stempeltrykket)
fremstilles i diagram og tabell.
alderen regnes fra avsluttet blanding og angis i
timer og minutter. Stempeltrykket oppgis i MPa
(N/mm2) med én desimal som middelverdien av
de to enkeltresultatene i hver dobbelt
bestemmelse.
avbindingstid angis separat, som betongens
alder ved inntrengingsmotstand 3,5 MPa.

R210 Laboratorieundersøkelser

-

5.2 Beregninger

-

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
alle registreringer
avbindingstid
prøveresultater og eventuelt bedømmelse av
disse
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 480-2 (2006): Tilsetningsstoffer for
betong, mørtel og injiseringsmasse Prøvingsmetoder - Del 2: Bestemmelse av
avbindings-/størkningstid
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414 Densitet av fersk betong
Juli 2015 (erstatter metode 14.624, april 2005)

Hensikt

Rapportering

Beskrivelsen omfatter bestemmelse av fersk
betongs densitet.

Rapporten skal inneholde:

-

Utstyr
-

-

beholder med kjent volum (min. 5 L)
kalibrert vekt med 0,1 % nøyaktighet
stålstang, lengde 600 mm, Ø 16 mm med
avrundede ender
skuffe
gummiklubbe

-

Fremgangsmåte
-

-

nullstill vekten før veiing av beholderen.
beholderen fylles med betong i tre omtrent like
tykke lag.
hvert lag bearbeides med 25 støt med
stålstangen, jevnt fordelt over arealet av
beholder. Stålstangen skal ikke støtes hardt
ned i bunnen av beholder eller vesentlig ned i
underliggende lag.
all overskytende masse strykes av beholderen.
Beholderen rengjøres utvendig.
deretter settes beholderen på vekta og leses
av.

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvetakingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
all registering
prøveresultater og eventuelt bedømmelse av
disse
annen informasjon som kan ha betydning for
bedømmelse av resultater
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen ved
utførelsen

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12350-6 (2009): Prøving av fersk betong
Del 6: Densitet

Resultater
Betongens densitet ρ beregnes etter følgene
formel:
ρ=

m2 −m1
V

i kg/m3

hvor:
m1 = beholderens masse i kg
m2 = beholderens og betongens masse i kg
V = beholderens volum, i m3
Densiteten angis til nærmeste 10 kg/m3.
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415 Luftinnhold, trykkmetoden
Juli 2015 (erstatter metode 14.625, april 2005)

Hensikt
Bestemmelse av luftinnhold i fersk betong etter
trykkmetoden. Metoden egner seg ikke til betong
med tilslag over 63 mm eller lett tilslag.

-

Utstyr
-

kalibrert luftmåler med bruksanvisning
stålstang, lengde 600 mm, Ø 16 mm, med
avrundede ender
skuffe
gummiklubbe
svamp, eller lignende til rengjøring av pakning
før luftmåleren lukkes etter fylling
vannflaske

-

-

-

-

-

ned i bunnen av beholder eller vesentlig ned i
underliggende lag.
overskytende masse strykes av i flukt med
beholderkanten.
kanten på underdelen, som overdelen skal
monteres på, rengjøres med svamp eller
lignende og må være helt ren slik at
overgangen blir lufttett
overdelen av måleren monteres. Begge
kuleventilene åpnes
vann fylles i den ene kuleventilen til det renner
ut av den andre. Vannet skal være fritt for
luftbobler.
måleren holdes lett på skrå og gis noen lette
slag med gummiklubben slik at luft under
lokket unnslipper.
vann etterfylles.
justeringsventilen lukkes før trykket pumpes
opp og manometeret justeres forsiktig til null
merket med justeringsventilen.
lukk kulventilene. Trykket slippes inn i
beholderen ved å trykke ned hevarmen og hold
den nede i 15-20 sek.
luftinnholdet avleses når manometerviseren har
falt helt til ro.
etter prøving skal kuleventiler åpnes forsiktig,
overdelen tas av og resttrykket løses ut.

Resultater
Betongens luftinnhold angis i prosent med én
desimal.
Repetisjonsnøyaktigheten er normalt ±0,5 %.

Figur 415-1 Luftmåler for å kontrollere
luftinnholdet i fersk betong

Rapportering

Fremgangsmåte
-

Rapporten skal inneholde:

plasser luftmåleren på et plant underlag
luftmålerens beholder fylles med betong i tre
omtrent like tykke lag.
hvert lag bearbeides med 25 støt med
stålstangen, jevnt fordelt over arealet av
beholder. Stålstangen skal ikke støtes hardt

R210 Laboratorieundersøkelser
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sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
alle registreringer
luftinnhold i betongen
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Juli 2015

415
Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12350-7 (2009): Prøving av fersk betong Del 7: Luftinnhold – Trykkmetoder
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416 Støping av prøvestykker
Juli 2015 (erstatter metode 14.626, april 2005)

Hensikt
Metode for støping og lagring av prøvestykker av
betong.

Utstyr
-

former i henhold til NS-EN 12390-1 (terning,
sylinder eller bjelke)
stålstang, lengde 600 mm, Ø 16 mm med
avrundede ender
eventuelt vibrobord
plast for tildekking av prøvestykkene etter
utstøping
flyndreskje eller pussebrett i stål
plate eller trau i ikke sugende materiale
skuffe
gummiklubbe
tusj

-

-

-

Fremgangsmåte
-

-

-

-

utstøping skal skje snarest mulig etter
blanding. Stålformene skal ha temperatur
høyere enn +10 °C. Betong som tidligere er
brukt, f.eks. ved konsistens-, luft- eller
densitetsmåling, skal ikke brukes til utstøping
av prøvestykker.
prøven skal etterblandes.
alle prøvelegemer som skal utgjøre én prøve,
skal lages samtidig.
formene skal fylles og komprimeres lagvis,
maksimal lagtykkelse er 100 mm.
(Selvkomprimerende betong komprimeres ikke)
ved bruk av vibrobord skal lagene vibreres så
mye at store tilslagskorn dekkes med et tynt
lag med sementmørtel og store luftbobler ikke
lenger frigjøres fra betongen. Pass på så
prøven ikke blir vibrert for mye, slik at det
oppstår separasjon eller at tilsatt luft
forsvinner.
ved bruk av stålstang skal hvert lag bearbeides
med støt med stålstangen jevnt fordelt over
arealet av prøvestykket. Stålstangen skal ikke
slå hardt ned i bunn av formen eller gå

R210 Laboratorieundersøkelser

-

-

vesentlig ned i underliggende lag. Antall støt
pr. lag avhenger av betongens konsistens, men
det skal støtes minst 25 ganger. Det stikkes
deretter langs kantene, og i hjørnene med
flyndreskje. Terning- og bjelkeformene bankes
eventuelt med gummiklubbe på endeflatene
slik at hull etter stikkstang eller flyndreskje blir
fylt. Sylinderformene bankes jevnt fordelt rundt
sylinderen.
betong over formens overflate fjernes, og
overflaten jevnes ved å bruke flyndreskje eller
pussebrett.
prøvestykkene tildekkes med plast slik at de er
beskyttet mot uttørking og lagres i
romtemperatur (± 20 °C) i minst 16 timer.
Plasten merkes med prøveidentifikasjon.
Sylinderne skal lagres stående inntil betongen
er herdet.
dersom prøvestykkene må transporteres før
avforming, skal dette skje i tidsrommet fra 1672 timer etter utstøping og med beskyttelse
som angitt ovenfor.
prøvestykkene skal avformes senest 72 timer
etter utstøping, og deretter lagres i vann eller i
et rom med (95 ± 5) % relativ luftfuktighet.
Temperaturen skal være (20 ± 2) °C.
trykkflatene merkes

Rapportering
Rapporten skal inneholde:

-
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sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvetakingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
alle registreringer
annen informasjon som kan ha betydning
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen ved
utførelsen
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Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12390-2 (2009): Prøving av herdnet betong
- Del 2: Støping og herdning av prøvelegemer for
fasthetsprøving
NS-EN 12390-1 (2012): Prøving av herdnet betong
- Del 1: Form, mål og andre krav til prøvelegemer
og former
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421 Trykkfasthet, terninger og sylindre
Juli 2015 (erstatter metode 14.631, nov.1996 )

Hensikt

-

Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
trykkfastheter i betong på støpte og utborede
prøvestykker. Metoden kan benyttes på alle
betongkvaliteter.

4.2 Beregninger
For støpte prøvestykker beregnes trykkflaten ut fra
støpeformens nominelle mål hvis prøvestykkets
målte dimensjoner ikke avviker mer enn ± 1,0 %.
Trykkfastheten angis i MPa med 1 desimal.
Beregningene utføres automatisk fra data som
registreres i LABSYS.

Utstyr
trykkprøvingsmaskin
skyvelære
vinkelhake
vekt med 0,1 % nøyaktighet
Utstyret må være kontrollert

-

Betongens trykkfasthet (f c ) angis i MPa (N/mm2)
med 1 desimal og beregnes etter formelen:

Fremgangsmåte

fc =

Prøvene lagres iht. metode 416. Utborede prøver
behandles iht. metode 462.

-

-

bruddlast
avvik i bruddmønster
avvik fra denne metoden

prøvestykkene tas opp av vannet umiddelbart
før prøving.
fritt vann på overflaten tørkes av før prøvene
måles og veies.
prøvestykkenes densitet måles iht. metode
422.
prøvestykkenes dimensjoner måles med
skyvelære.
trykkflatenes planhet og prøvestykkets vinkel
mellom trykkflate og sidekant kontrolleres med
vinkelhake.
prøvingen skal foretas mens prøvestykkene er
overflatefuktige.
prøvestykket plasseres sentrisk i
trykkprøvingsmaskinen.
belastningen påføres kontinuerlig fram til
brudd med en trykkøkning 0,6 ± 0,2 MPa/s.
bruddlasten avleses fra trykkprøvingsmaskin
og noteres.

F
a

hvor:
a = prøvens trykkflate (mm2)
Omregning av prøvestykker som ikke har normert
størrelse beregnes i henhold til tabell 421-1.
Tabell 421-1 Omregningsfaktorer for omregning
til ekvivalent terning- eller sylinderfasthet. (Etter
NS 3420, tabell L5:b)

Resultater

Prøvestykkenes
faktiske
h/d-forhold

Omregningsfaktor
Prismer

Sylindre

(for omregning

(for omregning til

til terning,

sylinder med

dvs. h/d = 1,0)

h/d = 2,0)

2,00

1,15

1,00

1,75

1,12

0,97

1,50

1,10

0,95

1,25

1,07

0,93

1,10

1,03

0,89

1,00

1,00

0,87

0,75

0,88

0,76

(høyde/tverrmål)

4.1 Registreringer

-

prøvestykkenes dimensjoner
prøvestykkenes densitet
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Rapportering
Rapporten skal inneholde:

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
alle registreringer
resultater som sylinderfasthet eller
terningfasthet
eventuelt bedømmelse av prøvingen
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

R210 Laboratorieundersøkelser

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12390-3 (2009): Prøving av herdnet betong
- Del 3: Prøvelegemers trykkfasthet
NS-EN 12390-1 (2012): Prøving av herdnet betong
- Del 1: Form, mål og andre krav til prøvelegemer
og former
NS 3420 (1986): Tekniske bestemmelser. Kap. L
Betongkonstruksjoner. NSF, Oslo
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422 Densitet
Juli 2015 (erstatter metode 14.632, november 1996)

Hensikt

Resultater

Bestemmelse av densitet av herdnet betong etter
vannlagring.

Definisjoner

5.1 Beregninger
Densiteten () beregnes og angis i kg/m3 avrundet
til nærmeste 10 kg/m3.

Densitet: uttrykt i kg/m3 er forholdet mellom

ρ=

massen av en gitt betong prøve og dens volum.

m1
V

Volumet (V) beregnes etter formelen:

Utstyr
-

vekt med en nøyaktighet på 0,1 % av massen
vannkar til veiing av prøvestykker
klut
utstyr til veiing av prøvestykker under vann (se
figur 422-1)

V=

(m1 − m2 )
ρw

(dm3)

hvor:
m = masse i gram
w = vannets densitet = 1000 kg/m3
5.2 Usikkerhet
Metoden tar sikte på å bestemme densiteten for
betongen med feil mindre enn 20 kg/m3.

Rapportering
Rapporten skal inneholde:

-

Figur 422-1 Prinsippskisse for undervannsveiing
av prøvestykker

-

Fremgangsmåte
- prøvestykkene vannlagres ved (20 ± 2) °C inntil
vektøkningen ikke er større enn 0,2 % i løpet av
24 timer
- prøvestykkene tørkes med en fuktig klut før
veiing
- vei prøvestykket i luft, masse (m1).
- nullstill vekten med kurven nedsenket i vann.
- plasser prøvestykket i kurven slik at det dekkes
med vann. Massen (m2) avleses når vekten viser
stabil verdi.

R210 Laboratorieundersøkelser

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
densiteten
vurdering av resultatet hvis det inngår i
oppdraget
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen ved
utførelsen

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12390-7 (2009): Prøving av herdnet betong
Del 7: Densitet av herdnet betong
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423 Elastisitetsmodul
Juli 2015 (erstatter metode 14.634, nov. 1996)

1. Hensikt

4. Fremgangsmåte

Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
elastisitetsmodul (E-modul) for prøvestykker av
herdnet betong.

Fremstilling av betong, støping av sylindere, etterbehandling, samt avforming og lagring utføres
som beskrevet i metode 411 og metode 416.
Sliping av prøvestykker utføres iht. metode 462.
Prøvestykkenes densitet bestemmes iht. metode
422.

2. Definisjoner
Det kan bestemmes to E-moduler:

Ec: Verdi for E-modul som oppnås etter minst tre
belastninger og avlastninger.

E0: Verdi for E-modul som oppnås ved den første
belastningen.
Det er normalt Ec som legges til grunn for
beregning av deformasjon i konstruksjoner.

3. Utstyr
-

-

former av stål, d = 150 mm, h = 300 mm, ev.
d = 100 mm, h = 200.
kalibrert trykkprøvingsmaskin
kalibrerte deformasjonsmålere til å bestemme
lengdeendring med en nøyaktighet på 25×10-6
ved pålastning og avlastning av prøvestykket.
rigg som sikrer at deformasjonsmåleren blir
montert over midtre del av sylinderens lengde
og langs tre generatriser forskjøvet 120 grader
i forhold til hverandre.

En prøveserie skal bestå av 3 sylindre til
bestemmelse av E-modul, og prøvestykker til å
bestemme betongens fasthet (fcm) iht. metode
421. Dersom egne prøvestykker til fasthetsprøving
ikke er tilgjengelig, må verdien for fcm anslås.
4.1 Bestemmelse av E-modul
Prøvestykket tas opp av vannbadet tidligst en halv
time før prøvingen, og fritt vann på trykkflatene
tørkes av. Deformasjonsmålerne monteres sentrisk
på prøvestykket i dens lengderetning, se figur
423-1. Prøvestykket plasseres sentrisk i trykkprøvingsmaskin (avvik fra senter skal ikke være
mer enn 1 mm). Sentreringen må justeres dersom
variasjonen i avlest deformasjon er for stor (se
punkt 4).
Pålastning og avlastning skal ha en hastighet på
(0,8 ± 0,2) MPa/s. Avlesning av kraft og
deformasjon utføres av et styringsprogram iht.
følgende prosedyre (se også figur 423-2):
1.

2.

3.
4.

Figur 423-1 Prøvestykke for prøving av E-modul
med montert deformasjonsmåler
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Prøvestykket belastes med 0,5 MPa. Dette er
grunnbelastningen (0). Deformasjonsmålerne
avleses ved stabil verdi.
Belastningen økes jevnt opp til 45 % av
betongens målte eller antatte middelfasthet.
Denne belastningen (0,45 x fcm) kalles 1.
Belastningen holdes konstant i 60 sek. og
deformasjonene avleses.
Tøyningen (ɛ₀₁) pga. belastningsøkningen fra
0 til 1 beregnes. Hvis deformasjonen langs
en av generatrisene avviker mer enn 20 % fra
middelverdien av deformasjonene for alle
generatrisene, må prøvestykket sentreres på
nytt og prosedyren gjentas. Hvis sentreringen
er tilstrekkelig nøyaktig, avlastes prøvestykket
til grunnbelastningen 0,5 MPa.
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5.

Belastningen holdes konstant i 60 sek. og
deformasjonsmålerne avleses. Belastningen
kalles 01.
6. Belastningen økes på nytt med samme
hastighet som tidligere, opp til 0,30 x fcm.
Belastningen holdes konstant i 60 sek.
7. Prøvestykket avlastes med samme hastighet
som ved pålastningen, ned til 0,5 MPa.
Belastningen holdes konstant i 60 sek.
8. Belastningen økes på nytt med samme
hastighet som tidligere, opp til 0,30 x fcm.
Belastningen holdes konstant i 60 sek. og
deformasjonsmålerne avleses deretter.
Belastningen kalles 2.
9. Prøvestykket avlastes med samme hastighet
som ved pålastningen, ned til 0,5 MPa.
Belastningen holdes konstant i 60 sek. og
deformasjonsmålerne avles. Belastningen
kalles 02.
10. Tøyningen (ɛ₀₂) pga. belastningsendringen fra
2 til 02 beregnes.
Deformasjonsmålerne fjernes. Prøvestykket
belastes til brudd (iht. metode 421). Hvis
trykkfastheten (fc) avviker mer enn 20 % fra
midlere trykkfasthet (fcm) skal dette rapporteres
spesielt.

5. Resultater
5.1 Registreringer
Sylinderens densitet og mål registreres. Spesielle
ting ved dens utseende, f.eks. dårlig utstøping,
store porer o.l., skal registreres. Foto og
beskrivelse av alle unormale brudd skal
rapporteres.
5.2 Elastisitetsmodul Ec
E-modulen (Ec) beregnes etter formelen:
Ec =

σ2 − σ02
ε02

hvor:
Ec
= elastisitetsmodul i GPa
2 og 02 = belastningsnivåene i MPa
02
= tøyningen i ‰ fra belastning 2 til
02
Resultatet oppgis i GPa og avrundes til nærmeste
0,5 GPa (1 GPa = 1 kN/mm2 = 1000 MPa).
Betongens E-modul (Ec) er middelverdien av
elastisitetsmodulene for de tre prøvestykkene.

Figur 423-2 Diagrammet viser et eksempel på belastninger og registreringer fra tre deformasjonsmålere
(samt gjennomsnittet) i et prøvestykke under prøving av E-modul. Y-akse gir belastning og deformasjon i
prosent av oppgitte verdier i underteksten (hhv. 600 kN og 200 µm). X-akse viser tiden for 3 på- og
avlastninger. Tekstfelt oppe på høyre side viser påført belastning i kN fra de røde og blå markeringene i
figuren og beregnede E-moduler.
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5.3 Elastisitetsmodul Eo
Dersom prøvestykket var tilfredsstillende sentrert
ved første gangs pålastning til 1 = 0,45 x fcm,
beregnes også tøyningen (ε01) fra belastningsnivå
0 til 1 og elastisitetsmodulen Eo = (1 – 01) / ε01
beregnes, hvor 01 = 0,5 Mpa.

7. Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS 3676 (1987): Betongprøving - Herdet betong Elastisitetsmodul ved trykkprøving.

6. Rapportering
Rapporten skal inneholde:

-

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
alle registreringer
målt eller antatt midlere trykkfasthet (fcm)
oppnådd E-modul, bruddets karakter
oppnådd fasthet for prøvestykker etter
E-modulmåling, og opplysning hvorvidt
fastheten avviker mer enn 20 % fra fcm
eventuelt bedømmelse av resultatet
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
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424 Spaltestrekkfasthet
Juli 2015 (erstatter metode 14.635, november 1996)

Sylinderens støpemerke/spalte skal vende mot
siden.

Hensikt
Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
spaltestrekkfastheter i betong. Prøvningen utføres
iht. NS-EN 12390-6. Metoden beskriver prøving
på støpte og utborede sylindere. Se NS-EN 123906 Vedlegg A for prøving på terninger eller prismer.

Definisjoner
Betongens spaltestrekkfasthet: Strekkfasthet
bestemt ved spalting av et sylindrisk prøvestykke
som belastes med diametralt motstående
stripelaster over hele prøvestykkets lengde.
Figur 424-1 Skisse av spaltestrekkprøving

Utstyr
-

-

-

sylinderformer av stål. For støpte sylindere skal
forhold mellom høyde og diameter (h/d) være
2,0. For utborede kjerner tillates et h/dforhold ned til 1,0.
2 mellomlegg av trefiberplater iht.
NS-EN 12390-6 ((15 ± 1) mm bred og (4 ± 1)
mm tykk, lengde litt lengre enn prøvestykket).
Hvert mellomlegg skal brukes bare en gang.
Trykkprøvingsmaskin

-

-

Utstyret må være kontrollert.

-

Fremgangsmåte
Fremstilling av betong, støping av sylindere, etterbehandling, samt avforming og lagring utføres
som beskrevet i metode 411 og metode 416.
Utboring av kjerner og behandling av disse, er
beskrevet i 015.516 (håndbok R211). Oppsettet
for prøving av spaltestrekkfasthet er vist i figur
424-1.

-

-

prøvestykket skal merkes med to linjer langs
generatrisene
ved prøving skal overfløding vann tørkes bort,
løse partikler som vil bli liggende mellom
prøvestykket og mellomlegget skal fjernes
ved prøving legges sylinderen på siden slik at
pressehodene får anlegg langs to generatriser.

R210 Laboratorieundersøkelser

-

et mellomlegg plasseres mellom det nederste
presshodet og prøvestykket.
sentrer prøvestykket nøyaktig i prøvemaskinen.
det andre mellomlegget plasseres mellom det
øvre presshodet og prøvestykket.
sørg for at mellomleggene er parallelle og
plassert diametralt motsatt i forhold til
prøvestykket.
velg en konstant hastighet for spenningsøkningen innenfor 0,04 og 0,06 N/mm2 pr.
sek. (MPa/s).
øk jevnt med valgt konstant hastighet ± 10 %
til prøven går i brudd.
pålastningshastigheten som kreves, (R) i N/s,
er angitt ved følgende formel:
R=

π ∙ s ∙ L ∙ d
2

N/s

hvor:
s = hastigheten for spenningsøkning i
N/mm2 pr. sek (MPa/s)
L = sylinderens lengde i mm
d = sylinderens diameter i mm

Resultater
5.1 Registreringer
Sylinderens vekt og mål registreres og
rapporteres. Spesielle ting ved dens utseende,
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f.eks. dårlig utstøping, store porer o.l. skal
registreres og rapporteres. Bruddets karakter
studeres visuelt etter prøving, og registreres hvis
bruddet er unormalt.
5.2 Beregninger
Betongens spaltestrekkfasthet (fct) angis i N/mm2
(MPa), avrundet til nærmeste 0,05 N/mm2, og
beregnes etter formelen:
fct =

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12390-6 (2009): Prøving av herdnet betong
Del 6: Prøvelegemers spaltestrekkfasthet
NS-EN 12390-1 (2012): Prøving av herdet betong
Del 1: Form, mål og andre krav til prøvelegemer
og former

2F
π ∙d ∙l

hvor:
F = total last ved brudd i N
l = sylinderens lengde i mm
d = sylinderens diameter i mm

Rapportering
Rapporten skal inneholde:

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
betongens alder ved prøving (hvis kjent)
beskrivelse av prøvestykkenes geometri
prøvemetode
alle registreringer
oppnådd spaltestrekkfasthet
bruddets karakter (hvis unormalt)
eventuelt bedømmelse av prøvingen
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
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425 Bøyestrekkfasthet
Juli 2015 (erstatter metode 14.636 november 1996)

Hensikt
Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
betongens strekkfasthet uttrykt ved bøyestrekkfasthet på støpte prøvestykker. Prøvingen utføres
etter metoden for topunktsbelastning iht.
NS-EN 12390-5.

-

-

Definisjoner
Bøyestrekkfasthet: Bruddspenningen ved rand i

-

det minst gunstige tverrsnittet til prøvestykket.

Utstyr

lik d, og med lik avstand mellom
oppleggsrullene. Figur 425-1 viser
prøvingsoppsettet.
lasten skal ikke påføres før alle belastnings- og
oppleggsruller hviler jevnt mot prøvelegemet.
velg en konstant hastighet for
spenningsøkning innenfor 0,04 til 0,06 N/mm2
pr. sek (MPa/s).
øk jevnt med valgt konstant hastighet ± 10 %
til bjelken går i brudd.
belastningshastigheten som kreves, (R) i N/s,
er angitt ved følgende formel:
R=

- former av stål. Sideflatene skal være plane og
stå vinkelrett på hverandre og på bunnen.
Formene skal være laget slik at bjelkene støpes
liggende. Tverrsnittet på formen skal være
kvadratisk. Formen skal ha lengde minst 3,5
ganger sidekanten.
- bøyestrekkapparat til montering i trykkpresse.
Belastningsruller og oppleggsruller skal være
utformet som beskrevet i NS-EN 12390-5 slik
at de krefter som overføres til bjelken blir
vertikal og sentrisk.

hvor:

s ∙ d1 ∙ d2
l

N/s

s = hastigheten for spenningsøkning i N/mm2
pr. sek (MPa/s)
d1 og d2 = sidekant i bjelkens kvadratiske
tverrsnitt i mm
l = avstanden mellom oppleggsrullene i mm

Fremgangsmåte
Fremstilling av betong, støpning av bjelker,
etterbehandling, samt avforming og lagring
utføres som beskrevet i metode 411 og 416.
- umiddelbart før prøving tas bjelkene opp av
vannet. Fritt vann på overflaten tørkes av før
bjelkene måles og veies.
- eventuelle uregelmessigheter ved bjelkene
registreres.
- prøvingen skal være avsluttet innen en halv
time etter at bjelkene er tatt opp av vannet.
- bjelkene skal legges med den ene sidekanten
ned mot opplagerne.
- oppleggsrullene skal plasseres symmetrisk
med avstand 3d, der d er bjelkens bredde.
- belastningen skal påføres gjennom to like
store, symmetrisk plasserte laster med avstand
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Resultater

Rapportering
Rapporten skal inneholde:

5.1 Registreringer
Bjelkens vekt og mål registreres og rapporteres.
Spesielle ting ved bjelkens utseende, f.eks. dårlig
utstøpte hjørner og kanter, store porer o.l. skal
også registreres og rapporteres.
5.2 Beregninger
Betongens bøyestrekkfasthet (fcf) angis i N/mm2
(MPa) med 1 desimal og beregnes etter formelen:
fcf =

F ∙l
d1 ∙ 𝑑2

-

𝑁⁄
𝑚𝑚2

hvor:
F = største last ved brudd, i N
l = avstanden mellom oppleggsrullene i mm
d1 og d2 = sidekanter i bjelkens kvadratiske
tverrsnitt i mm

R210 Laboratorieundersøkelser

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
prøvemetode
alle registreringer
identifikasjon på betongen
oppnådd bøyestrekkfasthet, bruddets karakter
bruddets plassering (hvis utenfor de øvre
rullene)
eventuelt bedømmelse av prøvingen
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12390-5 (2009): Prøving av herdnet betong
- Del 5: Prøvelegemers bøyestrekkfasthet
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426 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF-metoden
Juli 2015 (erstatter metode 14.637, november 1996)

Kapillær vannmetningsgrad (DCS = Degree of
Capillary Saturation): Uttrykker hvor stor andel av

Hensikt
Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
kapillær sugehastighet og porøsitet for herdet
betong med naturlig tilslag.

betongens kapillærporevolum som er fylt med
vann.

Ved full prosedyre bestemmes både
tetthetsparametrene motstandstall og
kapillaritetstall (basert på kapillær sugehastighet)
og porøsitets- og densitetsverdier for betongen.
Full prosedyre krever regulære skiveformede
prøvestykker.
Begrenset prosedyre omfatter kun bestemmelse av
porøsitet- og densitetsverdier. Begrenset
prosedyre kalles også PF-metoden og kan
benyttes på irregulære prøvestykker. Begrenset
prosedyre kan utvides til også å bestemme in-situ
vanninnhold.
Begge prosedyrer muliggjør et estimat av
betongens masseforhold.
Saksbehandler beskriver i hvert enkelt tilfelle om
det skal benyttes full eller begrenset prosedyre,
med eller uten bestemmelse av
vannmetningsgrad.

Definisjoner

Total vannmetningsgrad (DS = Degree of
Saturation): Uttrykker hvor stor andel av
betongens totale porevolum som er fylt med vann.

Utstyr
- liten steinsag
- splittemaskin
- plastkasser med rist i bunnen og lokk med
dampabsorberende foring
- vekt med nøyaktighet 0,01 g
- stoppeklokke
- ren, fuktig klut
- trykktank til vannmetting (50 atm)
- ventilert tørkeskap (105 °C)
- stålbørste (ved bestemmelse av vanninnhold)

Fremgangsmåte
4.1 Full prosedyre
4.1.1 Tildanning av prøvestykker
Prøvestykker tildannes fra utstøpte sylindre eller
utborede kjerner. Det skal tilstrebes en diameter
på 100 mm, minimum 90 mm. I unntakstilfeller
kan det tillates borkjerner med diameter mindre
enn 90 mm, men dette krever spesiell
forbehandling av prøvestykkene ved maling av
sidekanter, se nedenfor.

Sugporøsitet (kapillærporøsitet): Andel porer i
betongen som suger vann kapillært, uttrykt i
forhold til betongvolum.

Makroporøsitet (luftinnhold): Andel porer i
betongen som først fylles med vann ved
neddykking under trykk, uttrykt i forhold til
betongvolum.

Prøvestykker tildannes ved saging av skiver med
tykkelse (20 ± 1) mm. Skivene skal være
planparallelle.

Totalporøsitet: Summen av sugporøsitet og
makroporøsitet

PF (PorskyddsFaktor på svensk): Forholdet mellom
makroporøsitet og totalporøsitet. Betongens PFverdi gir uttrykk for betongens frostbestandighet.

Ett prøvesett består normalt av 4 stk. ø100 mm
skiver. Ved bruk av skiver med diameter mindre
enn 100 mm skal antall skiver tilpasses slik at
samlet areal er minst:
- 20 000 mm2 for betong med dmaks ≤16 mm
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- 25 000 mm2 for betong med dmaks > 16 mm

4.2 Begrenset prosedyre (PF-metoden)

Eksponert flate skal normalt være en sagflate. Det
kan unntaksvis utføres prøving av støpehud. Dette
skal i så fall være beskrevet av saksbehandler og
gå klart fram av rapporten.

Ved prøving i henhold til begrenset prosedyre er
prøvestykkenes form av mindre betydning. Én
prøve kan bestå av flere prøvestykker hvor
følgende retningslinjer gjelder:
-

4.1.2 Prøving
Prøving gjennomføres som følger:

-

- måling av skivetykkelser ved bruk av skyvelære
- eventuell maling av sideflatene med epoksyeller lateksmaling (kun ved diameter < 90 mm)
- tørking i ventilert tørkeskap ved 105 °C inntil
vekttapet er mindre enn 0,01 % pr. time
(eventuelt i 7 døgn dersom konstant tørketid er
mer hensiktsmessig), og deretter minimum 2
timer avkjøling i luft ved romtemperatur,
tildekket med plastfolie, veiing (vekt g1)
- 4 døgns suging fra vannspeil (hele sugeflaten
skal være i kontakt med vann uten at
vannspeilet står mer enn 1-2 mm opp på
sideflaten, kassen skal være tildekket med
foret lokk som hindrer drypp av kondensert
vann). Veiing etter:
- 10 og 30 minutter
- 1, 2, 3, 4 og 6 timer
- 1, 2, 3 og 4 døgn (vekt etter 4 døgn, g5)
Ved veiing skal følgende prosedyre følges for
hver skive:
-

skiven tas opp fra risten (pass på at det ikke
drypper på andre skiver)
skiven tørkes av med fuktig klut og veies
skiven legges tilbake på risten

- 3 døgns neddykking i vann, avtørking med
fuktig klut og veiing i luft (vekt g2), og under
vann (vekt g3). Dette forutsetter at prøven er
opphengt i vekta
- minimum 1 døgns neddykking i vann i
trykktank ved 50 atm trykk, umiddelbar
avtørking med fuktig klut og veiing i luft (vekt
g4). Avtørking og veiing må skje umiddelbart
etter uttak av trykktank for å unngå at vannet
presses ut av prøvestykket
Vektene føres inn i eget skjema, som vist i punkt
8 Tillegg.

Kommentar: Når flere prøvesett prøves samtidig
må det totale antall prøvestykker normalt ikke
være større enn 20 dersom det skal være mulig å
gjennomføre prøvingsprosedyren for hvert enkelt
prøvestykke uten avvik fra de oppgitte
prøvingstidspunktene.
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-

det totale prøvevolumet bør være større enn
200 cm3
hvert prøvestykke bør ha et minste tverrmål
mellom 10 og 50 mm
hvert prøvestykke bør ha et volum på
minimum 50 cm3

Følgende prosedyre benyttes:
- tørking i ventilert tørkeskap ved 105 °C i
7 døgn, og deretter minimum 2 timer avkjøling
i luft ved romtemperatur, tildekket med
plastfolie, veiing (vekt g1)
- neddykking i vann i 7 døgn, avtørking med
fuktig klut og veiing i luft (vekt g2), og under
vann (vekt g3)
- 2 døgn neddykking i vann i trykktank ved
50 atm, umiddelbar avtørking med klut og
veiing i luft (vekt g4). Avtørking og veiing må
skje umiddelbart etter uttak av trykktank for å
unngå at vannet presses ut av prøvestykket.
Vektene føres inn på skjema som vist i punkt
8 Tillegg.
4.3 Utvidet PF-metode – bestemmelse av
vanninnhold
4.3.1 Uttak av prøvemateriale
Ved uttak av prøvemateriale for bestemmele av
vanninnhold, må dette skje ved minst mulig
forstyrrelse av in situ vanninnhold. Uttak av
prøvemateriale skjer enten ved boring av kjerner
eller saging og utknekking av prismer i betongoverflata. Boring av kjerner med vannkjøling må
skje med jevn hastighet og vanntilførsel, uten
unødig stans, fortrinnsvis med diameter > 90 mm.
Umiddelbart etter utboring, tørkes kjernen av med
tørkepapir slik at det ikke er fritt vann på overflatene. Umiddelbart deretter pakkes kjernen inn i
flere lag tynnfilmplast, deretter i tykkere
plastpose. Det pakkes slik at det blir minimalt med
luft mellom plast og betongprøve og det benyttes
tape til forsegling. Utborede kjerner sendes raskt
til laboratorium for snarlig iverksettelse av
prøving. Eventuell mellomlagring skjer i kjølerom,
ved ca. + 5 °C.
4.3.2 Prøving
En utboret kjerne kan splittes i flere sjikt for å
bestemme vanninnholdet i ulike avstander fra
betongoverflata. Sjiktene bør ha tykkelse 4-5 cm,
og kan eventuelt deles i to deler for å tilfredsstille
krav til prøvestørrelse (se punkt 3.2).
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Prøvestykkene børstes hardt og grundig med
stålbørste, for fjerning av støv og løse biter, før
veiing. Utpakking, splitting, børsting og veiing må
skje raskt for å unngå unødig vanntap. Kjernen
repakkes i plast mellom hver splitte-/børste/veierunde.
Dersom man har prøvemateriale som er egnet for
bestemmelse av vanninnhold (kapillær og total
vannmetningsgrad), kan begrenset prosedyre
utvides med:
-

veiing umiddelbart etter utpakking, eventuell
splitting og børsting med stålbørste (vekt g0)
neddykking i vann i 7 døgn, avtørking med
fuktig klut og veiing (vekt g6)

Deretter følges prosedyren for begrenset
prosedyre, med veiing etter tørking i 7 døgn (vekt
g1), neddykking i 7 døgn (vekt i luft, g2 og vekt i
vann, g3) og trykkmetning i 2 døgn (vekt g4).

Åpen makroporøsitet uttrykker omfanget av
kontinuerlige makroporer som ikke fylles ved
kapillærsug, men først ved neddykking i vann.
Dersom prosedyren for utvidet PF-metode er
benyttet bestemmes følgende tilleggsverdier:
Kapillær vannmetningsgrad:
Total vannmetningsgrad:

Vektene føres inn på skjema som vist i punkt
8 Tillegg.

6

g −g

1

DS = g0 −g1
4

1

Ved prøving i henhold til full prosedyre brukes de
målte absorpsjonsverdiene (uttrykt som mengde
absorbert vann pr. arealenhet i kg/m2) ved angitte
tidspunkter til å bestemme et tidspunkt (tkap) og
en tilhørende absorpsjonsverdi (Qkap) som tilsvarer
at vannfronten akkurat har nådd toppflaten på
prøvestykket, dvs. en stigehøyde (h). Dermed kan
motstandstallet (m) og kapillaritetstallet (k)
bestemmes:

k=

Til slutt utføres, for kontroll av prøvestykkenes
volumstabilitet gjennom prosessen:
- tørking i ventilert tørkeskap ved 105 °C i
7 døgn og deretter minimum 2 timer avkjøling
i luft ved romtemperatur, tildekket med
plastfolie, veiing (vekt g7).

g −g

DCS = g0 −g1

Qkap
√tkap

m=

tkap
h2

kg

[m2 s]
√

s

[m2 ]

Prinsippet for beregning av m og k er vist i figur
426-1. Skjæringspunktet for de to kurvedelene
(tkap, Qkap) kan enten bestemmes grafisk eller ved
lineær regresjonsanalyse.

Resultater
5.1 Beregninger
Følgende størrelser beregnes:
g2 −g3

Prøvestykkets volum:V =
Tørrdensitet:

ρt =

Faststoffdensitet:

g1

Sugporøsitet:

(kg/m3)

V

ρfs =

Sugmettet densitet:
ps =

(m3)

ρw

g1
V−(g4 −g1 )/ρw

ρs =

g2
V

(kg/m3)

(kg/m3)

g2 −g1

Makroporøsitet: pm =

V∙ρw
g4 −g2
V∙ρw

Totalporøsitet: pt = ps + pm
PF-verdi:

Figur 426-1 Beregning av motstandstall og
kapillaritetstall

PF = pm /pt

5.2 Usikkerhet

hvor:
ρw = vannets densitet (settes lik 1000 kg/m3)
Ved prøving iht. full prosedyre skal i tillegg
følgende verdi beregnes:
Åpen makroporøsitet:

påm =

g2 −g5
V∙ρw
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Full prosedyre:
Pålitelighet av resultatene avhenger blant annet av
kvaliteten av regresjonsanalysen. Lokaliseringen
av skjæringspunktet mellom kurvedelene, og
dermed m og k, avhenger av at måleverdiene
plasseres i riktig kurvedel.
Korrelasjonskoeffisienten (R2) fra
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regresjonsanalysen kan brukes som kriterium for
plassering av målepunktene. Den beste konfigurasjonen gir normalt de største korrelasjonskoeffisientene. Det bør legges størst vekt på å
oppnå høye verdier av (R2) for den steile kurvedelen. Målepunkt nær skjæringspunktet kan
eventuelt utelates.

SINTEF Bygg og miljøteknikk (1996): Bestemmelse
av kapillær sugehastighet og porøsitet. KS 70 110,
Utgave 2. Trondheim

Generelt bør korrelasjonskoeffisienten fra
regresjonsanalysen ikke underskride 0,95 for den
steile kurvedelen, og 0,90 for den horisontale
kurvedelen. Ved avvik forkastes beregningen av m
og k, og resultatene presenteres bare i grafisk
form. Ved grafisk bestemmelse av
skjæringspunktet må kvaliteten på bestemmelsen
av m og k vurderes skjønnsmessig.

S. Smeplass: Kapillærabsorpsjon som
kvalitetskriterium. SINTEF rapport STF65 A88028.
SINTEF, Trondheim, 1988

Rapportering
Prøvingsrapporten skal minimum inneholde:
-

prøvingslaboratorium (navn og adresse)
ansvarlig for prøvingen
dato og rapportidentifikasjon
prøvingsmetode (denne beskrivelsens nummer
og tittel)
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
navn og adresse på oppdragsgiver/anlegg
navn på prøvetaker og metode for prøveuttak,
adresse for prøveuttaket
navn på produsent/leverandør
sted for uttak, dato og klokkeslett for
prøvetakingen
grafisk framstilling av sugeforløpet
tabellarisk oppstilling av beregnede verdier
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Tillegg
Skjemaer for registrering av veiedata. Se figurene
426-2, 426-3 og 426-4.
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Figur 426-2 Skjema for bestemmelse av kapillær sugehastighet og porøsitet
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Figur 426-3 Skjema for bestemmelse
av porøsitet - PF-metode
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Figur 426-4 Skjema for bestemmelse av vanninnhold og
porøsitet - utvidet PF-metode
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431 Kloridinnhold i betong ved RCT
Juli 2015 (erstatter metode 14.461, november 1996)

1. Hensikt
Denne metodebeskrivelsen omfatter en fremgangsmåte for bestemmelse av det totale
kloridinnholdet i betong vha. Rapid Chloride Test
(RCT). Undersøkelsen utføres på utboret
betongstøv fra konstruksjonen. Metoden tilsvarer
beskrivelse 15.553 (håndbok R211) og kan brukes
som laboratorieundersøkelse eller som en hurtig
feltundersøkelse. Resultatene som oppnås kan
avvike fra det faktiske kloridinnholdet, som lar seg
bestemme med mer eksakte metoder. Bruken av
metoden bør ta hensyn til dette.

- vekt med nøyaktighet 0,1 gram
- referansestøv med dokumentert kloridinnhold
0,10 % og 0,25 % av betongvekt

1.1 Prinsipp
Det totale syreløselige kloridinnholdet i
preparerte prøver av betongstøv måles med en
kloridselektiv elektrode og et millivoltmeter. En
spenning avleses på voltmeteret og omgjøres til
kloridinnhold (Cl¯ i % av betongvekt) ved å gå inn
på en kalibreringskurve.

2. Definisjoner

Figur 431-1 RCT-koffert (Kilde: CMH ltd)

Ved RCT-måling av kloridinnhold i betong gjelder
følgende definisjoner:

3.1 Vedlikehold

Prøve: Materiale fra et gitt punkt på en betongkonstruksjon, som skal undersøkes med en eller
flere enkeltmålinger.

Måleserie: En rekke prøver som undersøkes fortløpende etter hverandre, i samme arbeidsøkt og
under mest mulig konstante betingelser, mellom
to eller flere sammenhørende kalibreringer og
med tilhørende målinger på referansestøv.

3. Utstyr

Innholdet i RCT-kofferten kontrolleres iht. oversikt
som medfølger utstyret. Innholdet kompletteres
og vedlikeholdes ved behov, iht. brukerveiledning.
Oppløsningsvæsken er forbruksvare og kan kjøpes
separat. Kalibreringsvæskene fornyes ved behov,
iht. brukerveiledningen.
Kalibrering av elektroden er en del av standard
fremgangsmåte og utføres for hver måleserie.
Referansestøv er ikke en del av RCT-utstyret og
må anskaffes separat.

- koffert med komplett RCT-utstyr, som
omfatter bl.a. millivoltmeter, kloridselektiv
elektrode, ampuller med oppløsningsvæske
(oppslutningsvæske) til betongen, kalibreringsvæsker, kalibreringsutstyr, beger og flasker,
samt arbeidsskjema med enkeltlogaritmisk
diagram for kalibrering og målinger, se figur
431-1.
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4. Fremgangsmåte
Betongstøv til RCT-test bores ut og behandles i
samsvar med metode 15.517 (håndbok R211).
Støvet kan samles opp vha. spesialutstyr som
medfølger RCT-utstyret.
For hvert punkt (ev. hver dybde) som skal undersøkes bør prøven være på 20 gram totalt. Prøven
skal være helt tørr og blandes/homogeniseres før
det tas ut en representativ porsjon på 1,5 gram
støv til selve kloridmålingen. Dersom det kreves
parallelle målinger, tas det ut flere porsjoner à 1,5
gram.
Referansestøv skal benyttes ved hver ny måleserie
uansett antall prøver. Det bør være en referanseprøve pr. 20. prøve, og minst to referanseprøver
totalt.
4.1 Klargjøring og kalibrering
Elektroden kontrolleres og kalibreres etter oppgitt
prosedyre i RCT-utstyrets brukerveiledning.
Denne kontrollen skal utføres før oppstart og etter
avslutning av hver måleserie. I prinsippet omfatter
kalibreringen følgende trinn:
- utstyret tempereres på stedet der målingene
skal utføres i én time før målingene begynner
og temperaturen holdes, om mulig, konstant
under hele måleperioden.
- elektrodens kalibreringskurve bestemmes vha.
væsker med kjent kloridinnhold. Det benyttes
fire forskjellige kloridkonsentrasjoner, f.eks.
tilsvarende: 0,005, 0,020, 0,050 og 0,500
masseprosent av betongvekt, se figur 431-2.
- elektroden (se figur 431-3) rengjøres (spyles)
med destillert eller ionebyttet vann mellom
hvert kalibreringsnivå.
- avlest spenning og tilhørende kloridkonsentrasjon plottes i diagrammet på
arbeidsskjemaet, og kalibreringskurve tegnes
opp. Kurven vil være tilnærmet rettlinjet når
den er plottet med lineær spenningsskala og
logaritmisk kloridkonsentrasjonsskala .
- elektrodens standard kalibreringskurve skal
bestemmes på ny etter at måleserien er
avsluttet for å korrigere for ev. drift i løpet av
målingene.

Figur 431-2 Sett av kalibreringsvæsker
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Figur 431-3 Kloridselektiv elektrode tilkoblet
elektrometer (millivoltmeter)
I tillegg til prosedyren i brukerveiledningen skal
kalibreringen kontrolleres ved prøving av
referansestøv med kjente kloridkonsentrasjoner,
hhv. 0,10 % og 0,25 %. Fremgangsmåten er som
ved testing av ordinære prøver. Avlest kloridinnhold for referanseprøvene bør normalt ikke
avvike mer enn 25 % i forhold til oppgitt kloridinnhold. Resultatet for referanseprøvene angis i
rapporten. Før oppløsningsvæsken tas i bruk,
kontrolleres denne uten tilsetning av støv. Riktig
avlesning på væsken alene skal normalt være 112115 mV.
4.2 Måling på utboret betongstøv
Testing av betongstøv utføres iht. RCT-utstyrets
brukerveiledning. I prinsippet omfatter det
følgende trinn:
- sørg for at temperaturen på utstyr og
oppløsningsvæske samt prøver er den samme
som ved kalibreringen og holder seg konstant
under hele måleserien.
- betongstøv fylles i målebegeret og stampes
opp til indikatorlinjen for 1,5 g betongstøv. Det
er viktig at støvet blir ordentlig komprimert i
målebegeret. Det er fordelaktig om prøvene
kontrollveies.
- pass på at det ikke faller grovere støvkorn
nederst i målebegeret som er traktformet.
Grovere korn kan lage hulrom som vil gi avvik i
vekt.
- betongstøvet helles fra målebegeret og over i
plastflasken med oppslutningsvæske, se figur
431-4. La den stå noen min. før lokket skrues
på og prøven ristes.
- plastflasken ristes i minst 5 min. Inneholder
løsningen grove partikler må den ristes
tilsvarende lenger (10 min.).
- løsningen settes til side i nye 5 min.
- elektroden settes ned i den oppsluttede
væsken.
- når avlesningen på voltmeteret er stabil, leses
verdien av. Ved høye avlesningsverdier (lavt
kloridinnhold) kan det gå opptil 2 min. før
avlesningen er stabil. Ved lave
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avlesningsverdier (høyt kloridinnhold)
stabiliserer avlesningen seg nesten
umiddelbart.
- elektroden rengjøres med destillert eller ionebyttet vann mellom hver avlesning. OBS!
Elektroden må ikke tørkes av, skal kun spyles!
Dråpen som blir hengende under elektroden
etter spyling fjernes ved at et tørke-/trekkpapir
holdes inntil dråpen.
- den avleste spenningen plottes på
kalibreringskurven. Kloridinnholdet leses av
kurven direkte i masseprosent av betongvekt.

Hvor densitet av betong = 2400 kg/m3 (vanligvis).
Sementinnhold angis i kg/m3
Eksempel:
I en betong er kloridinnholdet målt til 0,02 % av
betongvekten. Forutsatt at densiteten er 2400
kg/m3 og sementinnholdet er 380 kg/m3 blir
omregningen slik:
Cl− i % av sement =

0,02 ∙ 2400
= 0,13
380

5.3 Usikkerhet
RCT gir god repeterbarhet, men kan gi mindre god
overensstemmelse med det faktiske kloridinnholdet slik dette lar seg bestemme ved andre
metoder. Nøyaktigheten reduseres med økende
kloridkonsentrasjon. Kalibreringsvæskene har
begrenset holdbarhet og er følsomme for ev.
forurensninger. Det kan by på problemer å få
stabilisert elektroden under målingene. Temperaturen i kalibreringsvæskene har innvirkning på
posisjonene i kalibreringskurven, men testresultatene påvirkes ikke når oppslutningsvæsken
med prøven har samme temperatur.

Figur 431-4 Oppstamping av støv til indikatorlinje
og plastflaske med oppslutningsvæske

5. Resultater
5.1 Registreringer
- temperatur
- alle kalibreringsdata (kjente kloridkonsentrasjoner og til hørende avlesning på
millivoltmeteret)
- avlesning på millivoltmeteret ved testing av
referansestøv
- avlesning på millivoltmeteret ved testing av
ordinære prøver av betongstøv.

Rapporten skal inneholde:

Kloridinnholdet i støvprøvene avleses fra
kalibreringskurven som funksjon av avlest
spenning på millivoltmeteret. Dette gir
kloridinnholdet (Cl¯) i % av betongvekten,
uavhengig av sementmengden i betongen.
Kloridinnholdet angis og rapporteres i % av
betongvekten med 2 desimaler.
I tillegg kan kloridinnholdet angis i forhold til
antatt sementmengde i betongen, ut fra følgende
omregning:
Cl− i betong ∙ Densitet av betong
Sementinnhold
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Andre feilkilder som gjør seg spesielt gjeldende er
unøyaktig opptegning av kalibreringskurve og
unøyaktig avlesning fra kurven. Uregelmessigheter
ved prøvetaking og behandling av prøvene, samt
foreldet eller forurenset oppløsningsvæske, kan
også gi betydelig utslag på resultatene.

6. Rapportering

5.2 Beregninger

Cl− i % av seme =

Metoden er ment å gi måleresultatene i løpet av
kort tid, men målingene blir mer nøyaktige om de
oppløste prøvene får stå lengre enn de beskrevne
5 min. (f.eks. over natten).

- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvetaking og kloridmåling
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- prøvetakingsmetode
- dybdeintervaller
- identifikasjon av referanseprøver
- antatt sementinnhold i betongen
- alle registreringer og utregninger
- værforhold
- annen informasjon av betydning for
bedømmelse av resultatet
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen ved
utførelsen
- RCT-arbeidsskjemaet i utfylt stand med
inntegnede kalibreringsverdier og andre
målerverdier skal inngå i rapporten.
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432 Kloridinnhold i betongpulver ved
potensiometrisk titrering, filtreringsmetoden
Juli 2015 (erstatter metode 14.643, nov. 1996)

Hensikt
Prosedyren beskriver fremgangsmåten for
bestemmelse av kloridinnhold i betongpulver ved
hjelp av et titreringsutstyr. Sølvnitratløsning
brukes som titrant og titreres trinnvis til
ekvivalenspunkt er nådd.

-

Utstyr
- titreringsoppsats, (se figur 432-1):

styringsenhet

dosimat med printer

magnetrører
- kombielektrode-kloridselektiv
- vekt, f.eks. 160 g ±0,001 g
- skje/spatel
- varmeskap

-

begerglass, 100 ml og 150 ml
glasstaver
eksikkator
kokeplate
filtreringsoppsats, (se figur 432-2):

trakterstativ

trakter

filterpapir, 589/1 (125 mm)

målekolber, 250 ml

reagensrør

stativ til reagensrør

dråpeflaske for sølvnitrat
spruteflasker
pipetter, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml
destillert vann
kjemikalier:

10 % HNO3

0,1 M AgNO3

0,01 M AgNO3 for referansestøv

NaCl, pro analysis

500 ppm Cl¯- løsning

30 % Hydrogenperoksid H2O2 (ved analyse
av slaggsement)

Figur 432-2 Filtreringsoppsats

Figur 432-1 Titreringsapparat
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200 omdreininger pr. minutt. Nøyaktig innvekt
(eksempelvis: «sample size») av standardløsningen
tastes inn (20 g). Det utføres tre paralleller.
Middelverdien brukes til å regne ut
konsentrasjonen av AgNO3 i molar:

Fremgangsmåte
3.1 Tørking av betongpulver
Begerglass merkes med riktig prøvenummer og
sjikt og veies. Vekten noteres på arbeidsskjema.

[AgNO3] = Forholdstall  Forrige [AgNO3]

Nullstill vekten og 5 g ± 0, 250 g betongpulver
veies inn. Begerglass med betongpulver tørkes i
varmeskap ved 110 °C i 1 time og avkjøles i
eksikkator. Vekten på begerglasset med pulveret
noteres før ekstraksjon.

hvor:
Forholdstall = 500 ppm / middelverdi, ppm
Apparatet oppdateres med den nye
konsentrasjonen i titreringsprogrammet.

3.2 Ekstraksjon
Det tilsettes 10 ml destillert vann i begerglasset
og det røres om med en glasstav. Løsningen kokes
på en kokeplate i 2 minutter under omrøring.
Deretter tilsettes 10 ml 10 % HNO3 og det kokes i
2 minutter med omrøring. Løsningen avkjøles i
avtrekk. Når løsningen er kald, tilsettes nye 10 ml
destillert vann.
3.2.1 Sulfider
Sulfider f.eks. i slaggsement er kjent for å
interferere med bestemmelse av kloridinnhold.
Ved utvikling av hydrogensulfid H2S (lukt av råtne
egg) etter tilsetning av 10 % HNO3 under
ekstraksjon, tilsettes 1,5 ml 30 % H2O2 ved koking.
3.3 Filtrering, fortynning
Løsningen helles over i filteret. Deretter vaskes
alle kloridene ut av prøven med destillert vann.
Det sjekkes at alle klorider er vasket ut av prøven
ved å dryppe litt av filtratet ned i et reagensrør og
tilsette et par dråper 0,1 M AgNO3. Klar løsning
betyr ingen klorider, og vaskingen er ferdig.
Deretter justeres volumet opp til merket på
kolben. Dette gjøres rett før titreringen, slik at det
ikke er nødvendig å justere volumet etterpå.
Løsningen ristes godt.
3.4 Klargjøring av titreringsutstyr
Sett på strømmen til utstyret. Kontroller at
programmet for kloridmåling er valgt
(eksempelvis: displayet viser «Det U Chloride»).
Hold titreringsspissen ned i forlaget med AgNO3,
og doser (eksempelvis: trykk «DOS» på titrandelen)
til slangesystemet er fri for luft. Fyll sylinderen
igjen med AgNO3 (eksempelvis: trykk «Fill/Stopp»).
Monter titreringsspissen og elektroden i posisjon.

3.6 Uttak av prøvemengde
Pipettere ut 10 ml ved høy konsentrasjon av Cl¯
Pipettere ut 25 ml ved middels konsentrasjon av
Cl¯ Pipettere ut 50 ml ved lav konsentrasjon av Cl¯
3.7 Titrering av prøver
10, 25 eller 50 ml pipetteres ut og overføres til
150 ml begerglass med magnet. Begerglasset
plasseres i titreringsposisjon og destillert vann
tilsettes til elektrodehodet er dekket av væske.
Magnetrøreren startes, 200 omdreininger pr.
minutt. Nødvendige opplysninger fra
arbeidsskjema registreres i styringsenheten.
Nøyaktig innvekt (eksempelvis: «sample size») av
prøven tastes inn. Innvekten av prøven regnes ut
slik:
Innvekt =

innveid prøve (g) ∙ pipettert volum (ml)
Totalt volum (ml)

Filtratet titreres mot 0,1 M AgNO3 / 0,01 M
AgNO3. Titrervolumet registreres mot tilsvarende
avlest millivoltverdi til ekvivalenspunktet er
etablert. Printer rapporterer resultater. Kjør 2
paralleller av hver prøve og rapporter middelverdien. Rens elektrode og titreringsspiss med
destillert vann etter hver prøve og tørk forsiktig
med mykt papir.

Kommentar: Metoden kan også brukes til å
bestemme kloridinnhold i saltløsninger. 100 µl av
saltløsning veies nøyaktig og titreres som
beskrevet under punkt 3.7.

Resultater
Kloridinnholdet (Cl¯) beregnes og angis i hele
ppm, eventuelt i % med to desimaler, regnet av
betongvekten. Følgende likninger benyttes:

3.5 Innstilling av titrant 0,100 M AgNO3/
Cl¯, ppm =

0,010 M AgNO3
Til innstilling brukes 500 ppm Cl¯- løsning. 20 ml
pipetteres ut og overføres til 150 ml begerglass
med magnet. Begerglasset plasseres i titreringsposisjon og destillert vann tilsettes til elektrodehodet er dekket av væske. Magnetrøreren startes,
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hvor:

Referanser

V = Oppbrukt mengde av sølvnitratløsning ved
ekvivalenspunkt, ml
C = Konsentrasjonen av sølvnitratløsning,
mol/liter
m = Massen av betongprøve, g
Mm(Cl¯) = 35,45 g/mol
Dersom kloridinnholdet også skal angis i forhold
til sementvekten, henvises det til metode 433.

Rapportering

NS-EN 14629 (2007): Produkter og systemer for
beskyttelse og reparasjon av
betongkonstruksjoner - Prøvingsmetoder Bestemmelse av kloridinnhold i herdnet betong
Metrohm, ‘Application Bulletin 130/3 e.
Chloride titrations with potentiometric indication’
ASTM C1152/C1152M-04e1 (2012): Standard
test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar
and Concrete

Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- dybdeintervaller
- alle registreringer
- resultater i hele ppm, eventuelt i % av
betongvekten (med 2 desimaler)
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
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433 Kloridinnhold i betongpulver ved
potensiometrisk titrering, sentrifugemetoden
Juli 2015 (ny)

Hensikt

Fremgangsmåte

Beskriver fremgangsmåten for bestemmelse av
kloridinnhold i betongpulver ved hjelp av Metrohm
automatisert titreringutstyr. Sølvnitratløsning
brukes som titrant og titreres trinnvis til
ekvivalenspunkt er nådd.

3.1 Tørking av betongpulver
Tilnærmet 8 g betongstøv tas ut i et begerglass og
tørkes i varmeskap ved 110 °C i minimum 1 time.
Merkes med navn og nr. Det tørkede støvet settes
i en eksikkator for avkjøling, se figur 433-1.

Utstyr
- metrohm automatisert titreringsoppsats:

Titrando 905 Autotitrator

814 Autosampler med rack

Programvare Tiamo

Dosino byretter

Eksternt titrerbeger med magnetrører
- metrohm kombielektrode 6.0430.100
- eksikkator
- vekt, f.eks. 160 g ±0,001 g
- begerglass, 100 ml
- spruteflaske
- sentrifuge, Hermle Z 206 A
- sentrifugerør, 50 ml
- skje/spatel
- stativ til sentrifugerør
- varmeskap
- destillert vann
- kjemikalier:

10 % HNO3

0,1 M AgNO3

0,01 M AgNO3 for referansestøv

0,2 % Polyvinylalkohol

NaCl, pro analysi

500 ppm kloridløsning

30 % Hydrogenperoksid H2O2 (ved analyse
av slaggsement)

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 433-1 Eksikkator for avkjøling
3.2 Ekstraksjon
Sentrifugerør merkes med riktig oppdragsnavn og
nummer, se figur 433-2. Sentrifugerør veies med
kork og vekten noteres på arbeidsskjema. Korken
fjernes og vekten tareres.
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Figur 433-2 Sentrifugerør merkes med navn og nr.

Figur 433-3 Sentrifuge

5 g ± 0,050 g av betongpulver veies inn og
nøyaktig vekt noteres. Deretter tilsettes 10 ml
destillert vann og 25 ml 10 % HNO3.

3.4 Innstilling av titrant 0,100 M AgNO3/
0,010 M AgNO3 ved hjelp av Metrohm
automatisert titreringsutstyr

Kommentar: Vær forsiktig siden enkelte prøver
kan bruse kraftig. Korken skrus ordentlig fast
siden syredamp kan skade sentrifugen.

Et sentrifugerør fylles opp med standardløsning
500 ppm kloridløsning og plasseres i
prøveveksler.

Løsningen blandes ved å snu sentrifugerøret
forsiktig opp og ned, deretter rystes kraftig til den
er homogen og gassutviklingen har opphørt.

Programmet Tiamo styrer titreringprosessen.
Under «Workplace» registreres opplysninger som
metode, identitet, posisjon i prøveveksler og
innvekt.
For innstilling velges metode «Innstilling av 0,1 M
AgNO3» eller «Innstilling av 0,01 M AgNO3».
Deretter trykkes «Start».

3.2.1 Sulfider
Sulfider f.eks. i slaggsement er kjent for å
interferere med bestemmelse av kloridinnhold.
Ved utvikling av hydrogensulfid H2S (lukt av råtne
egg) under ekstraksjon, tilsettes 1,5 ml 30 % H2O2
før sentrifugering.

[AgNO3] = Forholdstall  Forrige [AgNO3]

3.3 Sentrifugering
Opptil 6 sentrifugerør plasseres i sentrifugen slik
at rotoren kommer i likevekt.
Sentrifugeres i 5 min ved 5000 rcf (relativ
sentrifugalkraft), se figur 433-3.
Etter sentrifugering slippes trykket ut som er
utviklet under ekstraksjonsprosessen.
Sentrifugerør veies (med innhold og kork) og
vekten noteres i arbeidsskjema.

Det kjøres 3 paralleller à 9 ml. Middelverdien
regnes ut og brukes til å bestemme
konsentrasjonen av AgNO3 i molar:

hvor:
Forholdstall: 500 ppm / middelverdi, ppm
Oppdateres under: “Configuration ->
Titrants/solution -> Velg riktig titrant -> Titer ->
Concentration -> Ok”
Aktuelle metoder i Tiamo er oppdatert automatisk
med den nye konsentrasjonen.
3.5 Titrering av prøver vha Metrohm
titreringsutstyr
Preparerte sentrifugerør plasseres i sin riktige
posisjon i prøveveksler, se figur 433-4.
Titreringsprosessen styres av Tiamo. Nødvendige
opplysninger som identitet av prøven, metode,
sjiktnummer, innvekt og antall paralleller
regsitreres i tabellen under «Workplace».
Under «Live display» vises titrerkurven for den
aktuelle prøven. Etter endt titrering logges
resultater/rapporter under «Database».
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Figur 433-4 Autosampler med prøveveksler med
plass til 56 prøver
3.5.1 Automatisert system for kloridtitrering
Metode «Kloridinnhold» velges i Tiamo. Metoden
sørger for fjerning av luft fra titranten 0,1 M
AgNO3 eller 0,01 M AgNO3. Selve titrering foregår i
det eksterne begeret, der elektrode, slanger og
vaskeslanger er montert i lokket, se figur 433-5.

Figur 433-6 Ekspempel på en titrerkurve for
kloridtesting.
3.5.3 Skylling / tømming av begeret
Titrerbegeret tømmes og skylles automatisk ved
hjelp av monterte vaskeslanger.
Kanne/vannbeholder for destillert vann fylles ved
behov og kanne for spillvann tømmes
regelmessig.

Resultater
4.1 Klorider i vektprosent av betongpulver
Kloridinnholdet (Cl¯) beregnes og angis i hele
ppm, eventuelt i % med to desimaler regnet av
betongvekten.
Kloridinnhold i prøven beregnes ved følgende
likning:
Cl¯, ppm =
Cl¯, % =
Figur 433-5 Eksternt titrerbeger

V = Oppbrukt mengde av sølvnitratløsning ved
ekvivalenspunkt, ml
C = Konsentrasjonen av sølvnitratløsning,
mol/liter
M = Massen av betongprøve, g
Mm(Cl¯) = 35,45 g/mol

9 ml filtrat pippetteres over i titrerbeger og
tilsettes 5 ml 0,2 % polyvinylalkohol for å hindre
dannelsen av bunnfall.

Filtratet titreres mot 0,1 M AgNO3 / 0,01 M
AgNO3. Titrervolumet registreres/plottes mot
tilsvarende avlest millivoltverdi til
ekvivalenspunktet er etablert, se figur 433-6.
Under «Live display» vises titrerkurven.
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(35,45 ∙ V ∙ C ∙ 0,1)
m

hvor:

3.5.2 Uttak av prøvemengde

50 ml destillert vann tilsettes slik at
elektrodehodet dekkes av væske. Titreringen
forgår ved pH < 7. Røres i passende hastighet
med magnetrører.

(35,45 ∙ V ∙ C ∙ 1000)
m

4.2 Klorider i vektprosent av sement
Kalsiuminnhold i samme betongprøve kan måles
ved hjelp av metode 434. Her antas at alle målte
kalsiumionene kommer fra sementen. Deretter
beregnes kloridinnhold i forhold til sementvekt
ved følgende likning:
Cl− , % av sement =
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Rapportering
Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- dybdeintervaller
- alle registreringer
- resultater i hele ppm, eventuelt i % av
betongvekten (med 2 desimaler)
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

R210 Laboratorieundersøkelser

Referanser
NS-EN 14629 (2007): Produkter og systemer for
beskyttelse og reparasjon av
betongkonstruksjoner - Prøvingsmetoder Bestemmelse av kloridinnhold i herdnet betong
Metrohm, ‘Application Bulletin 130/3 e.
Chloride titrations with potentiometric indication’
ASTM C1152/C1152M-04e1(2012): Standard test
Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar and
Concrete
Luping, T., ‘Estimation of cement/binder profile
parallel to the determination of chloride profile in
concrete (NT TR 541)’, Nordtest project no. 158102, SP Swedish National Testing and Research
Institute, Building Technology (2003).
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434 Kalsiuminnhold i betongpulver ved
potensiometrisk titrering, sentrifugemetoden
Juli 2015 (ny)

1. Hensikt
Beskriver fremgangsmåten for bestemmelse av
kalsiuminnhold i betongpulver ved hjelp av
Metrohm automatisert titreringutstyr. DinatriumEDTA-løsning brukes som titrant og titreres
trinnvis til ekvivalenspunkt er nådd.

2. Utstyr
- metrohm automatisert titreringsoppsats:

titrando 905 Autotitrator

814 Autosampler med rack

tiamo software

dosino byretter

ekstern titrerbeger med magnetrører
- metrohm ioneselektiv elektrode 6.0510.100
- eksikkator
- vekt, f.eks. 160 g ±0,001 g
- begerglass, 100 ml
- spruteflaske
- sentrifuge, Hermle Z 206 A
- sentrifugerør, 50 ml
- skje/spatel
- stativ til sentrifugerør
- varmeskap
- destillert vann
- kjemikalier:

10 % HNO3

0,1 M Na2-EDTA

10000 ppm Kalsium

20 % NaOH

0,05 M Trietanolamin (fortynnes fra 0,1 M)

Figur 434-1 Eksikkator for avkjøling
3.2 Ekstraksjon
Sentrifugerør merkes med riktig oppdragsnavn og
nummer, se figur 434-2. Sentrifugerør veies med
kork og vekten noteres på arbeidsskjema. Korken
fjernes og vekten tareres.

3. Fremgangsmåte
Figur 434-2 Sentrifugerør merkes med navn og nr.

3.1 Tørking av betongpulver
Tilnærmet 8 g betongstøv tas ut i et begerglass og
tørkes i varmeskap ved 110 °C i minimum 1 time.
Merkes med navn og nr. Det tørkede støvet settes
i en eksikkator for avkjøling, se figur 434-1.

R210 Laboratorieundersøkelser

5 g ± 0,050 g av betongpulver veies inn og
nøyaktig vekt noteres. Deretter tilsettes 10 ml
destillert vann og 25 ml 10 % HNO3.
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Kommentar: Vær forsiktig siden enkelte prøver
kan bruse kraftig. Korken skrus ordentlig fast
siden syredamp kan skade sentrifugen.

Oppdateres under “Configuration ->
Titrants/solution -> Velg riktig titrant -> Titer ->
Concentration -> Ok”

Løsningen blandes ved å snu sentrifugerøret
forsiktig opp og ned, deretter rystes kraftig til den
er homogen og gassutviklingen har opphørt.

Aktuelle metoder i Tiamo er oppdatert automatisk
med den nye konsentrasjonen.
3.5 Titrering av prøver vha. Metrohm automatisert

3.3 Sentrifugering

titreringsutstyr

Opptil 6 sentrifugerør plasseres i sentrifugen slik
at rotoren kommer i likevekt. Sentrifugeres i 5 min
ved 5000 RCF (relativ sentrifugalkraft), se figur
434-3.

Sentrifugerør plasseres i sin riktige posisjon på
rack/prøveveksler, se figur 434-4.

Figur 434-4 Autosampler med prøveveksler med
plass til 56 prøver.
Figur 434-3 Sentrifuge
Etter sentrifugering slippes trykket som er utviklet
under ekstraksjonsprosessen ut. Sentrifugerøret
veies (med innhold og kork) og vekten noteres på
arbeidsskjema.
3.4 Innstilling av titrant 0,100 M Na2-EDTA vha.
Metrohm automatisert titreringsutstyr
Et sentrifugerør fylles opp med standardløsning
10000 ppm kalsium og plasseres i prøveveksler.
Programmet Tiamo styrer titreringsprosessen.
Under «Workplace» registreres opplysninger som
metode, identitet, posisjon i prøveveksler og
innvekt.

Titreringsprosessen styres av Tiamo. Nødvendige
opplysninger som identitet av prøven, metode,
sjiktnummer, innvekt og antall paralleller
registreres i tabellen under «Workplace».
Under «Live display» vises titrerkurven for den
aktuelle prøven. Etter endt titrering logges
resultater/rapporter under «Database».
3.5.1 Automatisert system for kalsiumtitrering
Metode «kalsiuminnhold» velges i Tiamo. Metoden
sørger for fjerning av luft fra titranten 0,1 M Na2EDTA.

For innstilling velges metode «Innstilling av NaEDTA». Deretter trykkes «Start». Det kjøres 3
paralleller à 9 ml. Middelverdien regnes ut og
brukes til å bestemme konsentrasjonen av Na2EDTA:
[Na2-EDTA] = Forholdstall  Forrige [Na2-EDTA]
hvor:
Forholdstall = 10000 ppm / middelverdi, ppm
Figur 434-5 Eksternt titrerbeger
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Selve titrering foregår i det eksterne begeret, der
elektrode, slanger og vaskeslanger er montert i
lokket, se figur 434-5.

CaO, % =
hvor:

Fm(CaO) = 56,08 g/mol
V = Oppbrukt mengde av Na2-EDTA i ml ved
ekvivalenspunkt
C = Konsentrasjonen av Na2-EDTA, mol/liter
m = Massen av betongprøve, g

3.5.2 Uttak av prøvemengde
2 ml filtrat pipetteres over i titrerbeger og tilsettes
3 ml 0,05 M Trietanolamin og 1 ml 20 % NaOH.
Røres i passende hastighet med magnetrører.
50 ml destillert vann tilsettes slik at
elektrodehodet dekkes av væske. Titreringen
forgår ved pH >10.
Filtratet titreres mot 0,1 M Na2-EDTA.
Titrervolumet registreres/plottes mot tilsvarende
avlest millivoltverdi til ekvivalenspunkt er etablert,
se figur 434-6. Under «Live display» vises
titrerkurven.

56,08 ∙ V ∙ C ∙ 0,1
m

Sementinnholdet i betongen (vekt % av betong og
kg/m3) kan beregnes dersom en kjenner sementtypen eller vet innholdet av CaO i sementen. Er
ikke sementtypen kjent, kan det antas at
sementen inneholder 65 % CaO for rene portlandsementer (CEM I). For betonger produsert før ca.
1995 medfører dette liten feil, mens for nyere
betonger kan en slik antagelse medføre feil i
beregning av sementmengden fordi de kan være
produsert med blandingssementer. For flygeaskesementer (CEM II - A/V) kan CaO-innholdet typisk
være 52 %.
Sement (%) =

100 ∙ % CaO i betong
% CaO i sementen

kg
kg
Sement ( 3 ) = Sement (%) ∙ betongdensitet ( 3 )
m
m

5. Rapportering
Rapporten skal inneholde:

Titrerbegeret tømmes og skylles automatisk ved
hjelp av monterte vaskeslanger.

- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- dybdeintervaller
- alle registreringer
- resultater i hele ppm, eventuelt i % av
betongvekten (med 2 desimaler)
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Kanne for destillert vann fylles ved behov, og
kanne for spillvann tømmes regelmessig.

6. Referanser

Figur 434-6 Eksempel på en titrerkurve for
kalsiumanalyse.
3.5.3 Skylling / tømming av begeret

4. Resultater
4.1 Kalsiuminnhold i vektprosent av betongpulver
Kalsiumoksidinnhold i prøven beregnes ved
følgende likning:
CaO, ppm =

56,08 ∙ V ∙ C ∙ 1000
m
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Luping, T. (2003): ‘Estimation of cement/binder
profile parallel to the determination of chloride
profile in concrete (NT TR 541)’, Nordtest project
no. 1581-02, SP Swedish National Testing and
Research Institute, Building Technology
Metrohm, ‘Application Bulletin 125/3e.
Simultaneous determination of calcium,
magnesium, and alkalinity by complexometric
titration with potentiometric or photometric
indication in water and beverage samples’
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435 Karbonatiseringsdybder i betong
Juli 2015 (erstatter metode 14.645, november 1996)

- kjerneborutstyr / verktøy til å etablere
bruddflaten
- hammer og meisel

Hensikt
Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
betongens karbonatiseringsdybde. Metoden
tilsvarer beskrivelse 15.554 (håndbok R211) og
kan brukes som laboratorie- eller
feltundersøkelse.

Fremgangsmåte
Måling av karbonatiseringsdybder skal utføres på
friske bruddflater.

1.1 Prinsipp
Prøvemetoden er basert på at en indikatorvæske
(fenolftaleinoppløsning) reagerer med betongens
porevann når den dusjes på betongoverflater.
Karbonatisert betong vil forbli grå som den
opprinnelige fargen, mens ukarbonatisert betong
vil farges skarpt rødlilla. På denne måten kan
karbonatiseringsfronten identifiseres.

Definisjoner
Karbonatisering: Kjemisk reaksjon mellom

4.1 Måling på splittede prøvestykker
Prøvestykker splittes med betong-/steinsplitter.
Bruddflatene skal påsprøytes indikatorvæske
umiddelbart etter splitting. Alle målinger av
karbonatiseringsdybder skal foretas innen 5 min.
etter påføring av indikatorvæsken. Ved måling
avsettes målepunkter med 10 mm avstand på
begge splittede overflater. Avstanden fra hvert
målepunkt til karbonatiseringsfronten måles i mm
med skyvelære.

sementlimets kalkinnhold (Ca(OH)2) og
omgivelsenes CO2-innhold. En konsekvens av
karbonatiseringen er at pH-verdien i betongens
porevann synker fra 13 til under 9, slik at
armeringsstål kan begynne å korrodere.

Karbonatiseringsfront: Grensen mellom
karbonatisert og ukarbonatisert betong. Vises som
grenselinjen mellom rødlilla og opprinnelig farge
etter påsprøyting av indikatorvæske, se figur
435-1.

Karbonatiseringsdybde: Avstanden fra betongoverflaten til karbonatiseringsfronten.

Utstyr
- sprayflaske med indikatorvæske (fenolftaleinoppløsning): 1 g fenolftalein løses opp i 50 ml
etanol (teknisk sprit), som deretter fortynnes
med 50 ml vann til et totalt volum på 100 ml.
- utstyr for rengjøring av prøveflaten f.eks.
børste
- betong-/steinsplitter
- skyvelære

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 435-1 Synlig karbonatiseringsfront etter
behandling med indikatorvæske.

Resultater
Karbonatiseringsdybden oppgis i hele mm. Den
oppgis som gjennomsnittsverdien av de foretatte
målingene, bortsett fra målinger i sprekker og riss
som angis separat. Den registrerte gjennomsnittsog maksimumsverdi skal rapporteres. Omfanget
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av sprekker og riss registreres og rapporteres,
samt karbonatiseringsdybden i disse.

Rapportering
Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- alle registreringer
- resultater av målingene, gjennomsnittsverdi og
maksimums verdi av karbonatiseringsdybde
- omfang av sprekker og riss, og
karbonatiseringsdybde i disse
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

R210 Laboratorieundersøkelser
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436 Kloridinntrengning i betong ved fargemetode
Juli 2015 (ny)

Hensikt
Denne metoden beskriver en måte å bestemme
dybden av kloridinntrengning i betong, som ledd i
RCM (metode 442) eller som en rask vurdering av
kloridinntrengning i konstruksjoner.

begge kanter med intervall på 10 mm. Se figur
436-1. Det skal totalt være minimum syv
målepunkt. Noter alle registreringene.

1.1 Prinsipp
Et prøvestykke splittes og sølvnitratløsning
sprayes på begge splittede deler. Betong med
klorider skifter til hvitaktig farge ved at sølvklorid
felles ut. Kloridinntrengningsdybden kan måles
som dybden av den synlige hvite utfellingen.

Figur 436-1 Prinsipp for måling av
kloridinntrengningsdybden

Utstyr
-

Eksponeringsflate

steinsplitter/utstyr for å splitte prøvestykket
sprayflaske, 200 ml
skyvelære, ±0,1 mm
meterstokk, ±1mm
sølvnitrat (AgNO3), 0,1M

Hvis inntrengningsfronten er blokkert med stein
hvor det måles, skyves målingen til nærmeste
front ellers ignoreres målepunktet. Hvis det er
synlig defekt i prøven hvor resultatet er mye
høyere enn middel, ignoreres resultatet. Noter om
forhold.

Fremgangsmåte
3.1 Prøvestykker

Betong uten klorider (eller lavere kloridkonsentrasjon enn omslagspunktet) blir mørk
brun der sølvnitrat er sprayet på, se figur 436-2.

En prøve består av to prøvestykker fra samme
betong.
3.1.1. Splitting av prøvestykker
Prøvestykkene splittes vinkelrett på eksponeringsflaten.
For utborede kjerner og støpte sylindere deles de i
to prøvestykker (halvdeler) langsgående.
Terningen deles i to prøvestykker (halvdeler).
3.2 Måling av kloridinntrengningsdybde
Umiddelbart etter splitting sprayes 0,1M sølvnitrat
på de ferske betongflatene. Når den hvite
kloridutfellingen vises på overflatene, etter ca. 15
minutter, måles inntrengningsdybden med
skyvelære (0,1 mm nøyaktighet) fra senter til

Figur 436-2 Betongprøve med tydelig
kloridinntrengning fra nederste flate. Merk at der
det ikke er klorider blir betongen som er sprayet
med sølvnitrat, mørk brun. Betong som ikke er
sprayet forblir lys grå (øverste del av prøven)

.
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Resultater

Referanser

4.1 Beregninger
Middelverdi av inntrengningsdybdene, avrundet til
nærmeste mm.

NT Build 492 (1999-11): ‘Concrete, mortar and
cement-based repair materials: chloride migration
coefficient from non-steady-state migration
experiments’

Rapportering
Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- alle registreringer
- resultater: middel og enkeltverdier av
penetrasjonsdybden
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

R210 Laboratorieundersøkelser
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441 Kloridinntrengning, neddykket diffusjonstest
Juli 2015 (erstatter metode 14.651, november 1996)

Hensikt
Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
parametere for å beregne diffusjonskoeffisienten
som er et mål på motstand mot kloridinntrengning
i betong.
1.1 Prinsipp
En vannmettet betongkjerne utsettes på en plan
flate for påvirkning av natriumkloridholdig vann.
Etter en kjent eksponeringstid freses det tynne
sjikt parallelt med prøvens eksponeringsflate, og
sjiktenes kloridinnhold (Cx) måles. Betongens
opprinnelige kloridinnhold (Ci) bestemmes.
Kloriddiffusjonskoeffisient (De), og kloridprofilets
randbetingelser på den eksponerte flaten
beregnes (overflatekonsentrasjon Cs). Dette gjøres
på grunnlag av de tilhørende verdier mellom
dybder fra overflaten (x), og deres målte
kloridinnhold (Cx).

Utstyr
-

to-komponent epoxy
pensel til påføring av epoxy
tykk plastfolie
understativ
vekt med nøyaktighet ± 0,01g
vannkjølt diamantsag
2 stk. plastkar med lokk
termometer med nøyaktighet ± 1 °C
tette plastposer med skrivefelt
freseutstyr for fresing av støv i 2 mm-sjikt
utstyr for nedknusing av betong
sikt med maskevidde 1,0 mm
destillert vann
kalsiumhydroksid (Ca(OH)2)
natriumklorid (NaCl)

3.1.1 Borkjerner
- prøvestykker sages med diamantsag, og skal
ha minimum diameter 70 mm og lengde
100 mm.
- kapp vekk de ytterste 10 mm fra den ene
endeflaten. Denne sagflaten skal være
eksponeringsflate dersom ikke noe annet er
avtalt.
3.1.2 Støpt sylinder
- sylinderen skal deles i to på tvers, vinkelrett på
lengdeaksen gjennom sylinderen, og
eksponeringsflaten blir den avsagde flaten på
en av de to halvdelene.
- av den resterende delen av betongkjernen
kappes det en 20 mm tykk skive.
- skiven knuses ned med egnet knuseutstyr, og
siktes gjennom en sikt, maskevidde 1,0 mm.
- prøvematerialet halveres ned inntil en
representativ prøve på ca. 20 g oppnås. Denne
prøven emballeres i en tett egnet plastpose.
Ved analysering utgjør denne prøven
nullnivået, dvs. det opprinnelige kloridnivået i
betongen (Ci).
3.2 Preparering av prøvestykker

Fremgangsmåte
3.1 Prøvestykker
En betongprøve skal bestå av minst 3 prøvestykker
fra samme betong. Betongprøven kan være

R210 Laboratorieundersøkelser

utstøpte sylindre eller borkjerner. Klorideksponert
betong skal ikke brukes.

- lag en mettet Ca(OH)2-løsning med destillert
vann. Rør godt.
- vei prøvestykkene, (m0).
- prøvestykkene legges i løsningen ved ca. 23 °C
i lukket beholder. Det er viktig at plastkaret
fylles helt opp med væske og at det tettes godt
med lokk, slik at faren for karbonatisering av
væsken minimaliseres.
- etter 24 timer tas prøvestykkene opp, ett og
ett, tørkes av med tørkepapir og veies i
overflatetørr tilstand, vekten (msd) bestemmes.
- legg prøvestykkene tilbake i Ca(OH)2løsningen, og fortsett med veiing én gang i
døgnet inntil vekten (msd) ikke endrer seg mer
enn 0,1 vektprosent pr. døgn.
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- ta opp prøvestykkene og la de tørke i 3-4 timer
med eksponeringsflaten ned mot underlaget.
- legg tykk plastfolie på underlaget.
- sett understativ på plastfolien, og legg prøvestykkene med eksponeringsflaten ned på dem.
- bland to-komponent epoxy- eller polyuretanbelegg i henhold til produsentens anvisning, og
smør denne på alle flater bortsett fra
eksponeringsflaten.

Kommentar: Det lønner seg å benytte et belegg
som er tyktflytende slik at det ikke renner for mye
av det under påføring, og som ikke har altfor rask
herdetid. Ikke bland mer av gangen enn det som
skal benyttes og som i praksis kan brukes før
herdeprosessen er i full gang! Pass på at det ikke
kommer belegg på eksponeringsflaten.
Etter 24 timer påføres et nytt lag med belegg, slik
at eventuelle hull og ikke-dekkede partier tettes,
se figur 441-1.

Figur 441-2 Neddykking av prøvestykker
3.4 Fresing av betongstøv
- ta prøvestykkene ut av løsningen, og start
fresingen umiddelbart. For bruk av
freseutstyret vises til metode 463.
- fresingen skal foretas parallelt med
eksponeringsflaten og innover i prøvestykket.
- fresingen skal foretas innenfor en diameter
som er 10 mm mindre enn prøvestykkets
diameter.
- fres av minst 8 sjikt, dvs. 0-2 mm, 2-4 mm,
4-6 mm osv. inntil 14-16 mm.
- lagre støvet fra hvert sjikt som freses av i tette
plastposer, merket med prøve- og
sjiktnummer. Mellom hvert sjikt som freses,
skal det rengjøres grundig.
- kloridmåling foretas ved potensiometrisk
titrering, metode 432 eller 433.

Resultater

Figur 441-1 Påføring av belegg
Når belegget har herdnet skal prøvestykkene igjen
legges i Ca(OH)2 -løsningen, og prosedyren med
veiing gjentas inntil vektendringen ikke er større
enn 0,1 vektprosent per døgn.
3.3 Neddykking i NaCl-løsning
- lag NaCl-løsning med konsentrasjon på 165 ±
1 g pr. liter destillert vann.
- kontroller kloridløsningens konsentrasjon en
gang før, en gang underveis, og en gang etter
avsluttet forsøk.

4.1 Beregninger
De målte kloridkonsentrasjoner settes opp som
funksjon av dybden under den eksponerte flaten.
Verdiene av Cs og De bestemmes ved å tilpasse
funksjonen til målte kloridinnhold ved ikke-lineær
regresjonsanalyse etter minste kvadraters metode.
Profilets første punkt (det vil si den ytterste
millimeteren mot eksponeringsflaten) utelates ved
regresjonsanalysen. De øvrige punktene
vektlegges likt.
𝑥
𝐶(𝑥,𝑡) = 𝐶𝑠 − (𝐶𝑠 − 𝐶𝑖 ) ∙ erf (
√4 𝐷𝑒
hvor:

Kommentar: Hvis konsentrasjonen avviker med
mer enn ± 3 g NaCl pr. liter oppløsning skal
eksponeringsvæsken justeres til 165 ± 1 g NaCl
pr. liter oppløsning.
- ta opp prøvestykkene fra Ca(OH)2 -løsningen,
og tørk av dem med tørkepapir før de legges
ned i NaCl-løsningen ved ca. 23 °C.
- løsningens temperatur skal måles daglig.
- la prøvestykkene ligge i NaCl-løsningen i minst
35 døgn og maksimalt 40 døgn, se figur 4412.
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𝑡

)

Cx

=kloridkonsentrasjonen i masseprosent,
målt i dybden (x) ved eksponeringstiden
(t)

Ci

=det opprinnelige kloridinnholdet i
masseprosent, målt på referanseprøven

Cs

=beregnet overflatekonsentrasjon i
masseprosent (randbetingelsene mot den
eksponerte overflaten)

X

=dybden under den eksponerte overflaten
(til midten av et lag), i meter
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De

=kloriddiffusjonskoeffisienten (m2/s)

t

=eksponeringstiden i sekunder

erf =feilfunksjonen, gitt ved følgende formel:
erf 𝑧 =

2
√𝜋

𝑧

∙ ∫ exp(−𝑢2 ) 𝑑𝑢
0

Tabeller med verdier for feilfunksjonen finnes i
alminnelige matematiske oppslagsverk.

Rapportering
Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- dybdeintervaller

R210 Laboratorieundersøkelser

- det opprinnelige kloridinnholdet (Ci) og den
beregnede overflatekonsentrasjonen (Cs),
oppgis i masseprosent av tørr betongvekt med
to desimaler
- diffusjonskoeffisienten (De), oppgis i m2/s med
to siffer.
- den gjennomsnittlige temperaturen under
forsøket og variasjonen skal fremstilles grafisk
- kloridkonsentrasjonen i løsningen ved de 3
målingene
- målt og kurvetilpasset kloridprofil, fremstilles
grafisk
- andre ting som kan være av interesse for
senere bedømmelse av prøvingsresultatet
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Referanser
NT Build 443 (1995): Concrete, hardened:
Accelerated Chloride penetration, Nordtest.

side 353

Juli 2015

442

R210 Laboratorieundersøkelser
4 Betong
44 Spesielle betongundersøkelser

442 Akselerert kloridinntrengning-Rask klorid
migrasjon (RCM)
Juli 2015 (ny)

Hensikt
Denne metoden beskriver en måte å bestemme
kloridmigrasjonskoeffisienten ved måling av
herdet betongs motstand mot kloridinntrengning.
1.1 Prinsipp
Et ytre elektrisk potensial påføres aksialt langs et
prøvestykke og tvinger kloridioner fra en saltløsning utenfor til å bevege seg inn i prøvestykket
(ved migrasjon). Etter en bestemt analysetid,
splittes prøvestykket og sølvnitratløsning sprayes
på en av bruddflatene. Kloridpenetrasjonsdybden
kan måles fra den synlige hvite utfellingen og
kloridmigrasjonskoeffisienten kan beregnes fra
denne penetrasjonsdybden.

Definisjon
Migrasjon: Bevegelse av ioner ved hjelp av et ytre
elektrisk potensial (likestrøm)

- svarte ledninger (2 stk.) med 4 mm
bananplugger, lengde 1,0 m og 1,5 m
- vannkjølt diamantsag
- eksikkator, Ø250 mm
- 1 rød 2-veis, 1 hvit 2-veis og 1 rød 3-veis
stoppekran.
- vakuumslange, Ø6/12 mm, 2 meter
- plastkanne m/kork og slange, 10 liter
- membranpumpe
- termometer, ±1 °C
- betong-/steinsplitter, (for deling av
prøvestykker)
- sprayflaske, 200 ml
- skyvelære, ±0,1 mm
- meterstokk, ±1 mm
- kloridapparat
- kalsiumhydroksid (Ca(OH)2)
- natriumklorid (NaCl)
- natriumhydroksid (NaOH)
- sølvnitrat (AgNO3), 0,1M
- destillert vann

Utstyr

Fremgangsmåte

Migrasjonsoppsett for tre prøvestykker:
- silikongummimansjett (3 stk.): indre/ytre
diameter 100/115 mm, ca.160 mm lang
- stålklemmer (6 stk.) diameter fra 105 til 115
mm av syrefast stål
- unbrakonøkkel, 5 mm, lengde=150 mm
- katolytt-reservoar: Plastkasse
400300285 mm med lokk (400300 mm)
- plaststøtte med katode: syrefast stålplate
m/plastpigger, ca. 0,5 mm tykk
- anode: syrefast stålplate med hull (3 stk.), ca.
0,5 mm tykk, Ø95 mm
- strømapparat: Kan tilføre 0-75 V DC, 0-2 A
regulert spenning med en nøyaktighet på ±0,1
V
- multimeter: Kan måle strøm til ±1 mA
- røde ledninger (3 stk.) med 4 mm
bananplugger, lengde 0,5 m, 1,0 m og 1,5 m

R210 Laboratorieundersøkelser

4.1 Prøvestykker
En betongprøve skal bestå av minst 3 prøvestykker
fra samme betong. Betongprøven kan være borkjerner eller utstøpte sylindere. Prøvestykkene
kuttes vinkelrett mht. kjernens eller sylinderens
lengdeakse med en vannkjølt diamantsag.
4.1.1 Borkjerner (Ø100  lengde minium100 mm)
Det ytterste laget, ca. 10-20 mm (fra enden som
vender ut fra konstruksjonen), sages av og
forkastes. Neste (50 ± 2) mm sages av, og det er
dette som utgjør prøvestykket. Eksponeringsflaten
blir den avsagde flaten etter første avsaging. Se
figur 442-1. Eksponeringsflaten merkes X.
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videre i 1 time før luft slippes inn i eksikkator. La
prøvestykkene deretter ligge i Ca(OH)2-løsning i
(18 ± 2) timer.
4.3 Tillaging av katolytt og anolytt
Katolytt - 10 % NaCl løsning (100 g NaCl i 900 g
destillert vann). Anolytt - 0,3 N NaOH-løsning
(12 g NaOH i 1 liter destillert vann. Løsningene
lagres ved temperatur 20-25 °C.
4.4 Forberedelser av testen
12 liter katolyttløsning fylles i plastkassen.
Gummimansjetten og 2 slangeklemmer monteres
på hvert prøvestykke. Se figur 442-3.
Eksponeringsflaten merket med «X» skal ned i
NaCl-løsningen (katolytt).

Figur 442-1 Prøvestykke fra borkjerne (alle
dimensjoner i mm)
4.1.2 Støpte sylindere (Ø100  200mm)
Sylinderen skal først deles i to like halvdeler
vinkelrett på lengdeaksen av sylinderen, og
deretter kappes 50±2 mm fra en halvdel.
Eksponeringsflaten blir den avsagde flaten som er
nærmest første avsaging, altså nærmest midten av
sylinderen. Se figur 442-2. Eksponeringsflaten
merkes «X».

Prøvestykkene plasseres på plaststøtten med
katode i kassen, se figur 442-4. 300 ml
anolyttløsning fylles over hvert prøvestykke i
gummimansjetten. Anoderisten senkes ned i
anolyttløsning. Temperaturen i løsningen måles og
registreres. Katoden kobles til den negative
(svarte) polen og anoden til den positive (røde)
polen på strømapparatet.

Figur 442-2 Prøvestykke fra støpt sylinder (alle
dimensjoner i mm)
4.2 Prekondisjonering av prøvestykkene
Prøvestykkene børstes, renses og tørkes
overflatetørre etter saging. Tykkelsen måles med
skyvelære, ±0,1 mm på fire parvis motsatte
punkter og målingene registreres. Prøvestykkene
plasseres i eksikkatoren for vakuumbehandling.
Begge endeflater må være eksponert. Koble til
vakuumsystemet. Se figur 442-9 på siste side.
Det absolutte trykket reduseres i eksikkator til 1050 mbar (-1000 mbar på trykkregulator til
membranpumpen) innen noen få minutter. Trykket
opprettholdes i 3 timer og med membranpumpen
fortsatt på, fylles eksikkator med mettet
Ca(OH)2-løsning (ved å løse opp et overskudd av
kalsiumhydroksid i destillert vann) slik at
prøvestykkene dekkes. Trykket opprettholdes

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 442-3 Montering av prøvestykke

Figur 442-4 Prinsipp for testoppsett (NT Build
492)
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4.5 Migrasjonstesten
Strømapparatet skrus på og innstilles på 30 V og
2,0 A. Multimeteret stilles på 200 milliampere
(mA). Startstrøm, I0, måles gjennom hvert
prøvestykke. Strømmen måles ved å koble den
røde ledningen fra strømapparatet til VΩ-mA
terminal på multimeter og den røde ledningen fra
prøvestykket (anoden) til COM-terminal på
multimeter. Målingene registreres. Husk: Slå av
strømmen mellom hver prøvekobling.

Tabell 442-1 Oversikt over valg av ny startstrøm
og analysetid
Påført
Startstrøm (m/

spenning

Ny

30 V)

(etter

startstrøm

Analyse
-tid

(mA)

justering)

(mA)

(timer)

(V)

I0 < 5

60

I0 < 10

96

5 ≤ I0 <10

60

10 ≤ I0 <20

48

10 ≤ I0 <15

60

20 ≤ I0 <30

24

15 ≤ I0 <20

50

25 ≤ I0 <35

24

20 ≤ I0 <30

40

25 ≤ I0 <40

24

30 ≤ I0 <40

35

35 ≤ I0 <50

24

40 ≤ I0 <60

30

40 ≤ I0 <60

24

60 ≤ I0 <90

25

50 ≤ I0 <75

24

90 ≤ I0 <120

20

60 ≤ I0 <80

24

120 ≤ I0 <180

15

60 ≤ I0 <90

24

180 ≤ I0 <360

10

60 ≤ I0 <120

24

I0 ≥ 360

10

I0 ≥ 120

6

4.6 Måling av kloridinntrengningsdybde

Figur 442-5 Måling av strøm gjennom prøve
Ny spenningsinnstilling og analysetid velges iht.
Tabell 442-1 ut i fra målt startstrøm. Etter
justering av spenning, måles startstrøm på nytt og
målingene registreres.
Multimeteret kobles fra, og de tre røde
anodeledningene kobles sammen med den røde
anodeledningen fra strømapparatet, se figur 4456. Testen startes med valgt eksponeringstid (6 t,
24 t, 48 t eller 96 t). Ved avsluttet eksponeringstid
måles sluttstrøm (på samme måte som for
startstrøm) og temperatur i anolyttløsningen.
Målingene registreres.

Prøvestykkene tas opp fra kassen. Slangeklemmer
og gummimansjett tas av. Prøvestykkene renses
under vann og tørkes med papir. Prøvestykkene
splittes aksialt i to deler. På den ene delen sprayes
0,1 M sølvnitrat. Når den hvite kloridutfellingen
vises på overflaten (etter ca. 15 min.) måles
inntrengningsdybden med skyvelære (0,1 mm
nøyaktighet), fra senter til begge kanter med
intervall på 10 mm slik at det totalt er minimum
syv målepunkt. For å unngå kanteffekter skal det
ikke måles nærmere enn 10 mm fra sidekanten av
prøven. Se fig. 442-7. Noter alle registreringene.

Eksponeringsflate
Figur 442-7 Prinsipp for måling av kloridinntrengningsdybden, unngå de ytterste 10 mm
mot sidekantene

Figur 442-6 Kobling av anodeledninger- teststart
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Hvis inntrengningsfronten er blokkert av tilslag i
målepunktet, skyves målingen til nærmeste front
uten tilslag, alternativt så ignoreres målepunktet.
Hvis det er synlig defekt i prøven hvor resultatet er
mye høyere enn middelverdi, ignoreres resultatet.
Noter om forhold.
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Betong uten klorider (eller lavere kloridkonsentrasjon enn omslagspunktet) blir mørk
brun der sølvnitrat er sprayet på. Se fig. 442-8.

hvor:
Dnssm= Non-steady-statemigrasjonskoeffisient, x10-12 m2/s
U = absoluttverdien for påført volt, V
T = middelverdi av start og slutt-temperatur i
anolyttløsning, °C
L = tykkelsen på prøvestykket, mm
xd = Middelverdi av inntrengningsdybden, mm
t = analysetid, timer

Figur 442-8 Betongprøve med tydelig
kloridinntrengning fra nederste flate. Merk at der
det ikke er klorider blir betongen som er sprayet
med sølvnitrat, mørk brun. Betong som ikke er
sprayet forblir lys grå (øverste del av prøven).
4.7 Overflatekonsentrasjon av klorider
Fra den andre prøvehalvdelen kuttes en 5 mm
skive parallelt til endeoverflate som var neddykket
i katolyttløsningen (NaCl løsning). Tykkelsen på
skiven skal være mindre enn minimum
inntrengningsdybde. Alternativt kan det freses
5 mm inn i endeoverflaten.

Kommentar: Informasjon om kloridbindingskapasiteten av analysematerialet kan estimeres fra
overflatekonsentrasjonen.
Skiven knuses og betongpulveret analyseres for
kloridinnhold i % av betongvekten etter metode
432 eller 433.

Kommentar: Non-steady-state migrasjonskoeffisient er ikke sammenlignbar med
kloriddiffusjonskoeffisienten fra metode 441

Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- alle registreringer
- resultater: inkluderer prøvestykkets høyde,
tilført spenning, start og sluttstrøm, start og
slutt-temperatur, middel og enkelte verdier av
penetrasjonsdybden og
migrasjonskoeffisienten
- beregnet overflatekonsentrasjon oppgis i
masseprosent av tørr betongvekt med to
desimaler
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Resultater

Referanser
NT Build 492 (1999-11): ‘Concrete, mortar and
cement-based repair materials: chloride migration
coefficient from non-steady-state migration
experiments

5.1 Beregninger
Non-steady-state-migrasjonskoeffisient (Dnssm)
kan beregnes fra følgende formel:
Dnssm =

0,0239∙ (273+T)∙L
(U−2)∙t

(273+T)∙L ∙xd

(xd − 0,0238 √
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U−2

)
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Figur 442-9 Illustrasjon av vakuumsystem
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443 Spesifikk elektrisk motstand (resistivitet)
Juli 2015 (ny)

Prøvestykkene skal ha ligget vannlagret ved
(20 ± 2) °C i minimum 3 døgn før prøving.

Hensikt
Metodebeskrivelsen omfatter bestemmelse av
spesifikk elektrisk motstand i prøvestykker av
herdnet betong.

3.2 Kontroll av motstand i kretsen

Utstyr
- LCR-meter med høy inngangsimpedans og
målefrekvens 1 kHz
- kabler for kobling til elektrodeplater
- 2 stk. elektrodeplater av aluminium eller stål,
minimum (100  100  5) mm3
- 2 stk. filtmatter med samme areal som
elektrodeplatene, tykkelse ca. 1 mm
- kluter
- lukket beholder
- lodd (ca. 3,5 kg)
- tørkepapir
- stoppeklokke
- plasthansker
- 100 % eddiksyre, C2H4O2
- termometer, 0,5 °C nøyaktighet
- skyvelære

Elektrodeplater med påmontert filt (se figur 4431) lagres i en lukket beholder fylt med eddiksyreløsning (vann med 2 dråper eddiksyre pr liter).
Det er viktig at skruene som klemmer filten fast
mot elektrodeplatene, og på den måten skaper
god elektrisk kontakt, er plassert slik at de ikke
kortslutter kretsen når elektrodeplatene legges
mot hverandre for kontroll av motstanden i
kretsen.

Fremgangsmåte
3.1 Antall prøver
En betongprøve skal bestå av minimum 2 prøvestykker fra samme betong. Prøvestykkene kan
være støpte sylindere, støpte terninger eller
utborede kjerner. Areal på måleflater må være
mindre eller lik arealet på elektrodeplatene.
Prøvestykkene skal være rettvinklede og
måleflatene planparallelle.
For terninger velges to motstående sideflater (ikke
avstrykningsflaten) som måleflater. Disse merkes
med «X».
For utborede kjerner og støpte sylindere er det
endeflatene som er måleflater. Ujevne endeflater,
for eksempel avstrykningsflate og bruddflate
prepareres ved sliping og/eller saging.

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 443-1 Elektrodeplater, filt og skruer for
montering
Før prøving tas platene opp (bruk hansker) og
overskuddsløsning i filten fjernes ved f.eks. å dra
platen langs kanten av kassen et par ganger.
Siden på elektrodeplatene som ikke er kledd med
filt tørkes med papir. Kontroll av motstand i
kretsen undersøkes så etter følgende prosedyre:
- LCR-metret innstilles på 1 kHz
- elektrodeplatene legges sammen med filten
mot hverandre
- LCR-metret kobles til og loddet legges på
toppen av platene
- stoppeklokken startes
- motstandsverdien i ohm (Ω) registreres etter
60 sekunder.
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Hvis avlest motstandsverdi er høyere enn 10 Ω, så
skiftes eddiksyreløsningen ut og ny kontroll av
motstand i kretsen utføres.

Resultater
Spesifikk elektrisk motstand, ρ, angis i Ωm og
bestemmes ved følgende formel:

3.3 Prøving
Temperatur registreres i vannbadet der prøvene er
lagret og i luft der analysen utføres. Temperaturen
skal være (20 ± 2) °C. Prøving gjennomføres som
følger:
- prøvestykket tas opp fra vannbad og alle flater,
med unntak av måleflatene (merket med «X»),
tørkes av
- prøvestykket legges med én måleflate (Xmerket) ned mot den ene elektrodeplaten, med
filt mellom slik at skruene ikke kommer i
kontakt med prøvestykket
- den andre elektrodeplaten plasseres på den
motstående måleflaten (X-merket), med filt
mellom slik at skruene ikke kommer i kontakt
med prøvestykket
- loddet legges på den øverste elektrodeplaten
- LCR-metret slås på og motstandsverdien, R
(Ω), leses av etter 60 sekunder
- prøvestykkets tverrsnittsareal (måleflatens
areal) og avstand mellom måleflatene
registreres
- prosedyren gjentas for hvert prøvestykke.
Dersom måleverdien ikke er stabil ved
avlesningstidspunktet legges prøvestykket og
elektrodeplatene tilbake i sine respektive
løsninger, og prosedyren gjentas.

ρ=R ∙

A
l

hvor:
R = målt elektrisk motstand i Ω
A = prøvestykkets tverrsnittsareal i m2
l = avstanden mellom prøvestykkets måleflater
im

Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- alle registreringer inkl. tverrsnittsareal, avstand
mellom prøvestykkenes måleflater, temperatur
i rom og vannbad, motstandsverdier i kretsen
- resultater: motstandsverdier og spesifikk
elektrisk motstand for alle prøvestykkene
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Motstanden i kretsen kontrolleres etter endt
prøving, og ev. mellom prøvingsserier. Platene
med filt legges tilbake i beholderen med
eddiksyreløsning mellom hver måling.

Figur 443-2 Prøving av spesifikk elektrisk
motstand

R210 Laboratorieundersøkelser
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444 Varmeutvikling i herdekasse
Juli 2015 (ny)

Hensikt
Metoden for å bestemme varmeutvikling i
herdekasse kalles også for semi-adiabatisk
kalorimetri-metoden. Hensikten er å måle
betongens herdetemperatur, fra utstøping og
gjennom hele herdeforløpet, når den herdner i en
godt isolert kasse. Målingen skal skje ved
automatisk og kontinuerlig logging av betongens
temperaturutvikling i herdekassen samt
lufttemperaturen i den omkringliggende luften.

- termotråd/termoelement type T som koples til
temperaturlogger for kontinuerlig logging
- temperaturlogger som registrerer dato og
klokkeslett samtidig med hver temperaturregistrering
- klimarom med 35-40 °C (ingen krav til RF)

Kommentar: Metodebeskrivelsen omfatter ikke
videre analyser av loggedataene. Loggedataene
kan i ettertid analyseres for å bestemme
betongens avbindingstid, adiabatiske
temperaturutvikling og isoterme varmeutvikling.

Definisjoner

Figur 444-1 Skisse av herdekasse av finer med
innvendig isolasjon på alle sider. En svakt konisk
utforming kan lette avformingen etter forsøket.

Herdekasse: Isolert beholder, kubisk eller svakt
konisk utformet, hvor fersk betong støpes og
betongens herdetemperatur måles.

Semi-adiabatisk temperaturutvikling: Temperaturutviklingen målt i herdekassa; det vil si betongen
er godt isolert, men det tapes noe varme til
omgivelsene under herdeprosessen. Herdeforholdene kalles gjerne for semi-adiabatiske.

Utstyr
- herdekasse laget av 10 mm finer/forskalingsplater isolert på innsiden med 100 mm
ekstrudert polystyren. Herdekassens indre
volum der betongprøvestykket støpes skal
være minst 15 liter, det vil si indre mål minst
250 mm, se figur 444-1 og figur 444-2.
- plast/søppelsekk som plasseres i herdekassens
indre volum før utstøping; dette for å forenkle
avforming samt bevaring av isolasjonen
- stålspade
- komprimeringsstav i stål (tilsvarende stav brukt
ved fylling av synkkjegle)
- murerskje med blad i stål
- termometer med nøyaktighet ±1 °C eller bedre
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Figur 444-2 Eksempel på herdekasse klar til
utstøping (NB! husk plastlaget først)
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- herdekassen skal få stå i ro, ikke utsettes for
vind/trekk, og loggingen skal pågå minimum 5
dager

Fremgangsmåte
4.1 Antall prøver
Hvis ikke annet er avtalt så er et prøveresultat
basert på resultatet fra en blanding og ett herdekasseforsøk. Ved blanding av betong i laboratoriet
lages et satsvolum som er minst 1,5 ganger
nødvendig volum for utstøping i herdekassa.
4.2 Blanding og utstøping
Hvis ikke annet er avtalt skal fersk betongtemperatur tilstrebes å være 20±2 °C, og
blanding/ utstøpingen må derfor skje i samme
temperaturområde.
- tid for vanntilsetning ved blanding noteres
- etter blanding måles synk, fersk betong
luftinnhold og densitet
- før betong støpes i herdekassen legges det i en
plast/søppelsekk
- plasser herdekassen på en pall for senere
forflytning og lagring i varmt klimarom
- herdekassen fylles i tre lag ved hjelp av spade
eller bøtte; hvert lag ca. ⅓ av høyden. Hvert lag
komprimeres med 25 støt med
komprimerings-staven fordelt jevnt over
tverrsnittet, og støtene skal trenge ned i det
underliggende laget ved legging av lag 2 og 3.
- etter komprimering av lag 3 avrettes overflaten
med murerskje i riktig høyde slik at
betongoverflaten kommer akkurat i kontakt
med lokket når dette senere settes på.
- utstøpingen skal være ferdig innen 20 min
etter vanntilsetning
- termoledning nr. 1 plasseres sentrisk i
betongprøven og føres ut i toppen, se figur
444-1.
- plast brettes/legges over betongoverflaten og
lokket av isolasjon legges på, og belastes med
ekstra dødvekt på toppen for å sikre kontakt
mellom lokk og betong
- termoledning nr. 2 plasseres slik at den måler
lufttemperaturen i en avstand ca. 1 meter fra
herdekassen
4.3 Temperaturlogging, lagring og varighet
- temperaturloggeren (tilkoplet
termoledningene) startes innen 30 min etter
vanntilsetning; loggeinterval på 15 min. Tiden
ved loggestart noteres.
- herdekassen (og temperaturlogger)
transporteres så inn i klimarom som holder 35
– 40 °C
- herdekassen skal videre stå lagret på en pall i
klimarommet slik at alle sideflater er i kontakt
med luft
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Kommentar: Lagring i varmt klimarom minsker
varmetapet under forsøket og øker kvaliteten av
loggedataene ved senere analyser.

Resultater
Resultatet fra temperaturloggingen presenteres
som i figur 444-3. Metodebeskrivelsen og
resultatrapporteringen omfatter ikke videre
analyser av dataene.

Figur 444-3 Framstilling av loggeresultater fra
herdekasseforsøket; Målt betong- og
lufttemperatur mot tid.

Rapportering
Prøvningsrapporten skal inneholde:
- oppdrag/prosjektangivelse
- beskrivelse av herdekassen; dimensjoner og
materialbruk
- dato for prøving
- betongsammensetning
- tidspunkt for vanntilsetning
- synk, fersk betong luftinnhold og densitet
- tidspunkt for start temperaturlogging
- resultatene fra temperaturloggingen, det vil si
figur med temperaturutvikling i betongen og
lufttemperatur plottet mot tid (fra
vanntilsetning), se figur 444-3
- resultatene fra temperaturloggingen skal lagres
digitalt for senere analyser; angi i rapporten
hvor resultatene er lagret og oppgi filnavnet

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12350-1 (2009): Prøving av fersk betong –
Del 1: Prøvetaking
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NS 3657 (1993): Betongprøving, måling av
varmeutvikling
NT Build 388 (1992): Concrete: Heat development.
NORDTEST, ISSN 0283-7153
RILEM TC 119-TCE (1997): TCE1: Adiabatic and
semi-adiabatic calorimetry to determine the
temperature increase in concrete due to the
hydration heat of the cement. Materials and
Structures, Vol.30, Oct.1997, pp 451-457
SINTEF Internprosedyre KS 14-05-04-525 (2014):
Herdekasse.
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445 Frostbestandighet av herdnet betong
Juli 2015 (erstatter metode 14.656, november 1996)

1. Hensikt

3. Fremgangsmåte

Metoden går ut på å bestemme betongens motstand mot avskalling ved vekslende frysing og
tining. Prøvingen utføres iht. NS-CEN/TS 12390-9:
«Prøving av herdnet betong Del 9: Fryse/tinemotstand. Avskalling», pkt. 5 Slab test (reference
method), med mulige tilpasninger vedrørende
prøvestykkenes form og utførelse som gitt i denne
prosedyren.
1.1 Prinsipp
Betongens frostbestandighet bestemmes ved
vekselvis frysing og tining av prøver med et 3 mm
sjikt 3 % NaCl-løsning på overflaten (flaten som
skal testes). Frostbestandigheten bedømmes ut fra
mengde materiale som skaller av fra testflaten.
Prøvingen pågår i 56 døgn.

2. Utstyr
-

3.1 Tildanning og herding av prøvestykker
Prøvestykker tildannes fra 4 stk. 150 mm
terninger (som angitt i NS-CEN/TS 12390-9 pkt.
5.3) eller 6 stk. ø100 mm  200 mm sylindre.
Prøvene støpes ut i henhold til NS-EN 12390 – 2,
og lagres i form tildekket med plast ved (20 ± 2)
℃ i 24 timer. Fra 1 til 7 døgns alder lagres
prøvene i vann av (20 ± 2) ℃. Fra 7-21 døgns
alder lagres prøvene i klimaskap.
Ved 21 døgns alder tildannes prøvestykker, ved
saging av skiver med tykkelse (50 ± 2) mm.
Terninger sages i henhold til NS-CEN/TS 12390-9.
Sylindre sages som angitt i figur 445-1, ett
prøvestykke pr. sylinder. For saging, se også
metode 462.

gummimansjett
slangeklemmer (Ø100 mm og Ø140 mm)
betongsag
programmerbart og kontrollert fryse-/tineskap
klimaskap, (20 ± 2) ℃ og (65 ± 5) % RF
tørkeskap, (110 ± 10) ℃
temperaturlogger
isolasjon - 20 mm tykk ekspandert polystyren
plastfolie
NaCl-løsning, 3 %
50 ml målesylinder
stativ for glasstrakter
papirfilter
vekt med 0,01 g nøyaktighet
skyvelære

Det henvises til NS-CEN/TS 12390-9 pkt. 5.2 for
detaljer.

Figur 445-1 Tildanning av ett prøvestykke pr.
sylinder (alle dimensjoner i mm)
Umiddelbart etter saging skylles prøvestykkene
med vann, tørkes av med fuktig klut og settes
tilbake i klimaskap, med eksponeringsflater i
vertikal posisjon, og med intern avstand på minst
50 mm. Klargjøring av kvadratiske prøvestykker
igangsettes når betongens alder er (25 ± 1) døgn,
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se NS-CEN/TS 12390-9. Ved tilpasset
framgangsmåte som beskrevet i pkt. 3.2 skal
prøvene beholdes i klimarom til 28 døgns alder.
3.2 Klargjøring av prøvestykkene for eksponering i
fryse-/tineskapet
Kvadratiske prøvestykker klargjøres for
eksponering i fryse-/tineskapet iht. prosedyre i
NS-CEN/TS 12390-9. Følgende tilpasset
framgangsmåte følges for sirkulære prøvestykker:

-

-

-

-

-

prøvestykkene tas ut fra klimaskap ved 28
døgns alder
prøvestykkenes dimensjoner måles med en
nøyaktighet på ± 0,5 mm.
monter gummimansjetter slik at det blir en
oppstikkende kant på (20 ± 1) mm over
prøvestykkenes eksponeringsflate
plasser Ø100 mm slangeklemmer slik at øvre
klemmekant flukter med prøvestykkenes
eksponeringsflate og stram til, se figur 445-3.
fyll et lag med 3 mm deionisert vann
(20 ± 2) ℃ på overflatene og la prøvestykkene
stå slik i (72 ± 2) timer ved (20 ± 2) ℃. Etterfyll
med vann slik at det opprettholdes et vannlag
på 3 mm.
etter 72 timer tømmes vannet av. Plasser
prøvestykkene på sirkulære isolasjonsplater av
ekspandert polystyren, se figur 445-3.
fyll et lag på 3 mm med 3 % NaCl-løsning
(20 ± 2) ℃ på overflatene.
monter så isolasjonen av ekspandert polystyren
rundt omkretsen (sideflaten) av prøvestykkene.
forsegl så prøvestykkene med plastfolie som
brettes ned utenpå isolasjonen.
plastfolien strammes til rundt isolasjonen med
Ø140 mm slangeklemmer og prøvestykkene er
klare til test, se figur 445-4.

Figur 445-3 Prøvestykke med påmontert
gummimansjett

Figur 445-4 Prøvestykke klar til fryse/tine test
3.3 Gjennomføring av prøving
Klargjorte prøvestykker plasseres i fryse-/
tineskapet ved tidspunkt 0±30 min i en fryse-/
tinesykel.
Måling av avskalling gjøres etter 7, 14, 28, 42 og
56 fryse-/tinesykler. Følgende prosedyre
gjennomføres for hver prøvingstermin, innenfor
den aktuelle sykelens tinefase:

-

Figur 445-2 Ulike deler før montering av
slangeklemmer, isolasjon og plastfolie

-

-

R210 Laboratorieundersøkelser

side 365

prøvestykkene tas ut av fryse-/tineskapet og
plastfolie og isolasjon fjernes.
hvert filter veies.
gjenværende NaCl-løsning og avskallet
materiale helles i et filter. Det benyttes børste
og vann for å få med alt avskallet materiale
over i filteret.
det gjøres en visuell vurdering av hver overflate
med hensyn til eventuell opprissing, avskalling
av tilslag, lekkasjer m.m.
det fylles på et nytt lag med 3 mm 3 % NaClløsning på eksponeringsflatene, isolasjon og
plastfolie remonteres og prøvestykkene settes
tilbake i fryse-/tineskapet.
etter at det meste av væsken har rent gjennom
filtrene settes filtrene med innhold i tørkeskap i
ca. 1 døgn før hvert filter med innhold veies.
Vekt av filter trekkes fra.
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4. Resultater

6. Referanser

Avskalling fra hvert prøvestykke beregnes som
følger:

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

m=

V
A

hvor:
m er avskalling i g/m2

NS-CEN/TS 12390-9 (2006): Prøving av herdnet
betong - Del 9: Fryse/tine-motstand - Avskalling
NS-EN 12390-2 (2009): Prøving av herdnet betong
- Del 2: Støping og herdning av prøvelegemer for
fasthetsprøving.

V er avskalling i g
A er eksponeringsflaten i m2

5. Rapportering
Rapporten skal inneholde:

-

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
tabell med alle prøveresultater og beregnede
middelverdier og standardavvik for hver
prøvingstermin, samt akkumulert avskalling
eventuelle visuelle observasjoner ved ulike
prøvingsterminer
annen informasjon av betydning for
bedømmelse av resultater
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
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451 Fibermengde i herdnet sprøytebetong
Juli 2015 (ny)

Hensikt

3.3 Kontroll av mengde stålfiber

Hensikten med metoden er å kontrollere mengden
fiber i utborede kjerner av herdnet sprøytebetong.
Metoden omhandler både stålfiber og makro
polypropylenfiber.
NB! Metoden omhandler ikke brannsikringsfiber
(mikrofiber)

Utstyr
-

plastpose av tykk plast
trykkpresse
hammer
bakke
bøtter
2 mm sikt
siktebunn
magnet
beholder til oppbevaring av fiberen
varmeskap
vekt, nøyaktighet ±0,01 g

3.4 Kontroll av mengde polypropylenfiber

Fremgangsmåte
3.1 Bestemmelse av volum
Volumet bestemmes etter metode 422.

Kommentar: For å oppnå sikrest mulig resultater
fra kontrollen anbefales at minste betongvolum
må være 0,6 liter.
3.2 Nedknusing av prøven
- prøven legges i plastpose og settes inn i
trykkpresse for knusing.
- kjør knuseprosessen inntil prøvens
opprinnelige høyde er redusert til det halve.
Avhengig av om prøven inneholder stål- eller
polypropylenfiber, så følges hhv. metoden i punkt
3.3 eller 3.4.

R210 Laboratorieundersøkelser

- nedknust prøve tas ut av trykkpresse og legges
i en bakke hvor plastposen fjernes.
- i bakken knuses betongbitene til finkornet
materiale med hammer slik at all fiber er
frigjort.
- fiberen kan nå trekkes ut av den nedknuste
prøven med magnet og samles i en beholder.
- hell all fiberen over i et 2 mm sikt med bunn og
skyll godt med vann for å fjerne støv og
partikler og hell så fiberen tilbake i beholder.
- sjekk i siktebunnen om noe av fiberen har
passert siktet.
- fiberen settes til tørking f.eks. i varmeskap.
- etter tørking drysses fibrene på et hvitt ark
eller lys plate for kontrollere om fibrene er fri
for gjenværende partikler.
- bruk magneten for å legge fibrene tilbake i
beholderen.
- vei fibermengden

- nedknust masse helles porsjonsvis i bøtte fylt
med vann og røres godt om.
- fiber som er helt frigjort vil flyte til overflaten
og kan helles over siktet hvor de kan plukkes
opp og legges i beholderen.
- da noe av fibrene fra betongen som regel ikke
er helt frigjort fra betongrester er det
nødvendig å kontrollere om det er gjenværende
fiber i massen som ligger i bunn av bøtta
(normalt vil det være noen).
- fibrene skylles grundig flere ganger i rent vann
og settes til tørking i varmeskap.
- etter tørking drysses fibrene på et hvitt ark
eller lys plate for kontrollere om fibrene er fri
for gjenværende partikler.
- plukk opp fibrene og legg de tilbake i
beholderen.
- vei fibermengden
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Resultater

Referanser

Fibermengden rapporteres i kg/m3 og beregnes
etter følgende formel:
Fibermengde

=

mf
 1000
V

hvor:
mf = oppveid fibermengde i gram
V = prøvestykkets volum i dm3

Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 14488-7 (2006): Prøving av sprøytebetong.
Del 7: Fiberinnhold i fiberarmert betong
NS-EN 14488-1 (2005): Prøving av sprøytebetong.
Del 1: Prøvetaking av fersk og herdnet betong

Rapportering
Rapporten skal inneholde:
-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
prøvemetode
alle registreringer
fibermengde
eventuelt bedømmelse av prøvingen
eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
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452 Energiabsorpsjon
Juli 2015 (ny)

Hensikt

Fremgangsmåte

Metoden beskriver prøving av energiabsorpsjon
(Eabs) i fiberarmert sprøytebetong.

For fremstilling av prøveplater, se NB7.
En prøveserie skal bestå av minimum tre prøveplater med diameter 600 mm.

Utstyr
-

trykkprøvingsrigg
oppleggsring av høyfast stål
sirkulær lastplate av stål
fjærbelastet deformasjonsgiver utstyrt med en
løs hette/sirkulær plate av stål
loggesystem som registrerer signalene
samtidig og kontinuerlig under prøvingen
absorberende klut
linjal/tommestokk
skyvelære
fotoapparat

For en mer detaljert utstyrsliste, se Norsk
Betongforening: Publikasjon nr. 7 (NB7).
Eksempel på prøvingsoppsett er vist i figur 452-1.

3.1 Lagring av plateprøver
Etter ankomst til laboratoriet skal prøveplatene
være innpakket i plastfolie. Prøveplatene skal
enten lagres ved romtemperatur (20 ± 3) °C eller
vannlagres (20 ± 3) °C. Prøveplatene skal ha vært
vannlagret i minimum tre døgn i forkant av
prøving.
3.2 Gjennomføring av plateprøvingen
1) Prøveplaten tas opp av vannbadet. Under
prøvingen skal platen være fuktig. Eventuelt
overflatevann/dråper kan tørkes bort med en
absorberende klut. Hvis det tar tid fra platen
tas opp av vannbadet til prøvingen starter, skal
platen beskyttes mot uttørking eller eventuelt
påføres fukt.

Kraftpåføringssystem
Ramme

Lastplate

Plateprøve
Ståloppleggsring
Innerkant opplegg
avfaset 1 mm
i 45o vinkel
Støtte for opplegg

Deformasjonsgiver med
hette på toppen

Figur 452-1 Eksempel på oppsett for prøving av energiabsorpsjon
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2) Prøveplatens diameter kontrolleres tre ganger
med linjal eller tommestokk, med 60° vinkel
mellom hver måling, se figur 452-2. Første
kontrollmåling skal gjøres der platen ser ut til å
ha størst diameter. Hvis gjennomsnittet av de
tre målingene ligger mer enn 5 mm utenfor
nominell diameter på 600 mm, skal dette
anmerkes ved rapporteringen.

Figur 452-3 Prøveplate med fem radielle brudd
Figur 452-2 Prøveplatens diameter kontrolleres
med 60° vinkel mellom hver måling
3) Platetykkelsen måles langs randen med skyvelære. Seks målinger skal utføres med 60° vinkel
mellom hver måling. Gjennomsnittlig platetykkelse beregnes. Hvis det blant disse seks
målingene er mer enn 10 mm forskjell mellom
høyeste og laveste verdi, skal tykkelsen for
denne platen i stedet bestemmes iht. punkt
(10).
4) Uregelmessigheter eller feil ved prøveplaten
registreres og anmerkes ved rapportering.
5) Prøveplaten plasseres sentrisk i prøvingsriggen
med den glatte/forskalte siden direkte mot
ståloppleggsringen og sentreres.
6) En sirkulær lastplate legges sentrisk på prøveplatens ru overflate. Hvis det stikker opp tilslag
eller knaster fra betongoverflaten slik at lastplaten blir stående skjevt, skal disse fjernes
først.
7) Deformasjonsgiver stilles inn og sentreres mot
platens underside (mot glatt/forskalt side).
8) Prøvingen kan startes. Kraften påføres
deformasjonsstyrt med en hastighet på
3 mm/min (± 0,3 mm/min). Kraft- og
deformasjonssignalet skal registreres
kontinuerlig. Prøvingen avsluttes når den
sentriske nedbøyningen i prøveplaten er
30 mm.
9) Etter prøvingen tas prøveplaten ut av riggen og
snus, og antall brudd på undersiden
registreres. Et radielt brudd fra midten og ut til
platens rand registreres som ett brudd, se figur
452-3. Ev. skjærbrudd skal anmerkes (ses ofte
best fra oversiden, se figur 452-4).
Bruddmønsteret dokumenteres ved
fotografering.

Figur 452-4 Prøveplate med skjærbrudd, sett fra
oversiden
10) For plateprøver med ujevn tykkelse (>10 mm
tykkelsesvariasjon målt i henhold til punkt (3))
skal tykkelsen måles over bruddflatene etter
at prøvingen er gjennomført. Prøveplaten må
da først deles helt opp i “kakestykker” som
definert av hovedbruddene. Tre målinger
gjøres over hver bruddflate med skyvelære.
Ved for eksempel fire hovedbrudd i platen
betyr dette totalt 4 x 3 = 12
tykkelsesmålinger. Gjennomsnittlig
platetykkelse beregnes.

Resultater
4.1 Beregning av energiabsorpsjon
Prøveplatens energiabsorpsjon (Eabs) angis i Joule
og beregnes etter formelen:
Eabs = AP−∆ ∙ k t ∙ k f
hvor:
AP-∆ = akkumulert areal under last/deformasjonskurven, Joule
kt = korreksjonsfaktor for tykkelse
kf = korreksjonsfaktor for friksjon = 0,75
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Akkumulert areal under last-/deformasjonskurven
beregnes inkrementelt mellom null nedbøyning og
fram til grensenedbøyningen (∆m):
∆m

AP−∆

Pi + Pi+1
= ∑[(∆i+1 − ∆i ) ∙
]
2
i=0

hvor:

∆m = grensenedbøyning = 25 mm  kt
∆ = deformasjon/nedbøyning, mm
P = kraft, kN
Korreksjonsfaktor for tykkelse (kt) beregnes etter
formelen:
kt =

Rapportering
Prøvingsrapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- resultater fra prøving av fersk betong, inkl.
fibermengde
- alle registreringer
- resultater som Eabs, maksimumslast og restlast,
for hver plate og gjennomsnittet for alle
platene (uavhengig av bruddtype)
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen
Se NB7 for detaljer mht. rapportering.

t0
t

Referanser

hvor:

Norsk Betongforening (2011): Publikasjon nr. 7
Sprøytebetong til bergsikring

t0 = nominell tykkelse = 100 mm
t = gjennomsnittlig platetykkelse, mm
4.2 Maksimumslast og restlast
Maksimumslasten ved plateprøvingen skal
rapporteres som målt maksimumslast multiplisert
med faktoren kt2 (korreksjonsfaktoren for tykkelse
i andre potens). Det samme gjelder for
rapportering av restlasten målt ved
grensenedbøyningen.
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461Kjerneboring i laboratoriet
Juli 2015 (erstatter metode14.671, november 1996)

1. Hensikt

4. Rapportering

Metodebeskrivelsen omfatter utboring av
betongkjerner i laboratorium.

Rapporten skal inneholde:
-

1.1 Prinsipp
Borkjerner tas ut som sylindre av prøvemateriale.

-

sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
identifikasjon på betongen
alle registreringer

2. Utstyr
-

kjernebormaskin med tilhørende utstyr, se
figur 461-1
kjernebor, normalt Ø 100 mm
tørkerull
kraftig plastfolie og plastposer
tape
vannfast tusj til markering

3. Fremgangsmåte
Det skal normalt benyttes kjernebor med diameter
Ø 100 mm.
Utstyret bør festes til betongen slik at kjerner med
foreskrevet form og dimensjon kan tas ut. Dette
oppnås best ved bolting. Matetrykket ved
boringen bør tilpasses formålet kjernene skal
benyttes til. Ved utboring av kjerner benyttes så
lite vann som mulig ved utboringen. Etter uttak
av borkjernene tørkes de lett av, og pakkes tett
inn i plastfolie. For å sikre en tett pakning
vikles en ny plastpose rundt kjernene, og
forsegles med tape. Kjernene merkes på
overflaten med vannfast sprittusj med entydig
merking.

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 461-1 Kjernebormaskin
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462 Saging og sliping av prøvestykker
Juli 2015 (erstatter metode 14.672, november 1996)

-

Hensikt
Fremgangsmåte for saging og sliping av prøvestykker fra støpte eller utborede betongprøver,
hovedsakelig i forbindelse med trykkfasthetsprøving.

tørkerull
søkerblader for måling av planhet
vannbad ev. plastfolie/plastpose
personlig verneutstyr (briller, hansker,
hørselvern etc.)

1.1 Prinsipp
Prøvestykkenes dimensjoner og høyde/diameterforhold (h/d) skal være iht. til analysene som
senere skal utføres. For utborede prøvestykker til
undersøkelse av trykkfasthet av vanlig betong skal
h/d etter kapping og endepreparering være større
enn 0,75 og bør være mellom 1,0 og 2,0, iht.
metode 421 og metode 15.516 (Håndbok R211).
For prøver av sprøytebetong (d = 60 mm) skal h/d
være større enn 1,0 og bør være i området 1,0 –
2,0.

Kommentar: Iht. NS-EN 12390-1 er toleransen til
vertikalretningen på sideflaten mht. trykkflatene til
sylindre 0,007  d, se figur 462-2 (b). Det kan
være problematisk å oppfylle kravene til rettvinklethet for utborede sylindre. Sideflaten kan ha
blitt ujevn under utboringen, slik at det blir
vanskelig å spenne inn prøven korrekt i slipemaskinen.
Iht. NS 12390-1 skal planhetsavviket for
trykkflatene være innenfor 0,0006  d mm (d er
prøvestykkets tverrmål eller diameter). I praksis
rundes største tillatte planhetsavvik av til én
desimal, dvs. 0,1 mm for prøvestykker med
diameter opp til 100 mm.

Figur 462-1 Sag med diamantskive og vannkjøling

Fremgangsmåte
Det må brukes verneutstyr og utvises forsiktighet
ved bruk av betongsag og slipemaskin.

Utstyr

3.1 Saging

- sag med diamantskive og vannkjøling, se figur
462-1
- vannfast tusj til merking
- slipemaskin med vannkjøling som sliper jevnt
- stållinjal
- vinkelhake
- meterstokk/skyvelære
- fettstift til overflatemerking

R210 Laboratorieundersøkelser

- fest betongkjernen i sagen og pass på at den
ikke kan forskyves under sagingen.
- prøvestykket kappes etter hvor stort det skal
være for den aktuelle testen. Beregn ca. 2 mm i
hver ende av kjernen til sliping og tilpasning av
prøvestykket.
- start sagen, og sørg for vannkjøling.
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- mat sagen sakte gjennom betongkjernen, og
ikke med for stor belastning. For stor
belastning kan føre til at betongkjernen brytes
i stykker ved slutten av sagingen, eller at det
blir skjev saging over tverrsnittet.
- pass på å overføre opprinnelig merking til
prøvestykket.
- legg prøvestykkene i vann inntil de skal
behandles videre.

- kontroller prøvestykkets rettvinklethet ved bruk
av en vinkelhake, se figur 462-2 (b).
- kontroller trykkflatenes planhet ved bruk av en
stållinjal e.l. Se figur 462-2 (c). Hvis det er
lysåpning mellom prøvestykket og linjal, så
måles planheten vha. søkerblader. Prøven
slipes på nytt når planhetsavviket er
uakseptabelt, se kommentar i avsnitt 1.1.
- Legg prøvestykkene i vann inntil de skal
behandles videre.

3.2 Sliping
- merk med et kryss på endeflaten med
fettstiften.
- fest prøvestykket i slipemaskinen slik at den
slipte endeflaten blir vinkelrett på kjernens
sideflate når slipingen er ferdig.
- sett på vannkjøling før slipingen begynner.
- start slipemaskinen og hold fast i opphenget
(armen) for å unngå rykk.
- vær forsiktig ved oppstart hvis det sitter igjen
en "kile" etter sagingen av prøvestykket.
Slipingen skal alltid foregå fra yttersiden av
kjernen og inn mot midten, slik at "kilen" ikke
brytes av og skaper sår i tverrsnittet og
sidekanten på prøvestykket, se figur 462-2 (a).
- mat slipemaskinen med forsiktighet, spesielt
ved dårlige og porøse prøvestykker.
- kontroller med jevne mellomrom høyden på
prøvestykket. Det er en fordel om
slipemaskinen har millimeterskala som viser
matingen. Ellers kan høyden kontrolleres med
skyvelære, meterstokk e.l.
- snu prøvestykket i maskinen og gjenta
prosedyren foran, slik at den andre trykkflaten
blir mest mulig parallell med den første.
- kontroller prøvestykkenes endelige
dimensjoner.

Rapportering
Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon på betongen
- prøvemetode
- prøvetakingssted
- alle registreringer f.eks. sprekker og riss, stort
tilslag, tett eller porøs betong, diameter, høyde
og høyde-/diameterforhold
- eventuelle avvik fra metodebeskrivelsen

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 12390-1 (2012): Prøving av herdnet betong
Del 1: Form, mål og andre krav til prøvelegemer
og former
NS 3420-L (2010): Beskrivelsestekster for bygg og
anlegg og installasjoner Del-L: Betongarbeider
Norsk Betongforening (2011): Publikasjon nr. 7
Sprøytebetong til bergsikring

Figur 462-2 Sliping og kontroll av prøvestykker
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463 Fresing av betongprøver til støv i mm-sjikt
Juli 2015 (erstatter metode 14.673, november 1996)

Hensikt
Metoden omfatter en enkel fremgangsmåte for
fresing av betong i mm-sjikt til støv for kloridanalysering i profiler.
Normalt benyttes kjerner med diameter 100 mm.
Kjernene bores ut iht. 15.516 (Håndbok R211).
Unntaksvis kan utborede kjerner med mindre
diameter, eller uthugde prøvestykker benyttes.
Kloridinnholdet i betongstøvet kan analyseres ved
forskjellige metoder, jf. metodene 431, 432 og
433.

Utstyr
-

- følg med på mm-skalaen for hvor mye som til
enhver tid er frest.
- etter fresing av hvert sjikt helles støvet ved
hjelp av trakt fra oppsamlingsboksen ned i
prøveposen som er tydelig merket med navn,
sjiktnummer og dybde.
- rengjør prøvestykket og utstyr før fresing av
neste sjikt (samme prosedyre for hvert sjikt).

Resultater
Alle spesielle forhold ved prøvestykkene skal
noteres før de prøves videre. F.eks. sprekker og
riss, stort tilslag, tett eller porøs betong, h/dforhold, diameter og høyde mv.

freseutstyr for produksjon av betongstøv
liten pensel
trykkluft eller liten kost til rengjøring
oppsamlingsboks
liten trakt
plastposer med lynlås

Fremgangsmåte
- les brukerveiledningen til fresemaskinen før
oppstart.
- prøvestykket monteres i innfestningen
(chucken) på fresemaskinen som vist i bilde,
figur 463-1.
- tilpass fresekronen til arealet som skal freses.
Arealet skal ligge minimum 5 mm fra kanten i
hele omkretsen. Innstill fresen slik at dette
oppnås.
- sett oppsamlingsboksen på plass under prøvestykket slik at alt støv samles der.
- start fresen, og mat forsiktig med sveiven.

R210 Laboratorieundersøkelser

Figur 463-1 Betongfres

Rapportering
Spesielle registreringer som blir gjort skal
rapporteres sammen med de øvrige resultater fra
testingen/prøvingen betongkjernene utsettes for.
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471 Prøving av armeringsstoler
Juli 2015 (ny)

Hensikt

Fremgangsmåte

Metoden beskriver prøving av vannoppsug og
styrke til armeringsstoler og linjeholdere av mørtel
eller betong.

Definisjoner
Armeringsstol: Prefabrikkert enhet som sikrer at
armeringen monteres med riktig overdekning og
beholder denne under utførelse av støping og i
den ferdige konstruksjonen.

Linjeholder: Armeringsstol med stor utstrekning i
én retning, slik at den kan understøtt flere
armeringsstenger.

En prøve skal bestå av 3 prøvestykker fra hver type
armeringsstol.
For armeringsstoler med innstøpt bindtråd eller
klips, klippes disse bort før prøving. Armeringsstoler uten bindtråd eller klips prøves som de er.
Av linjeholdere skal det sages ut prøvestykker med
100 mm lengde.
4.1 Vippediagonal
Vippediagonalen måles som vist på figur 471-1.
4.2 Vannoppsug

Vippediagonal: Armeringsstoler skal ha en slik
anleggsflate mot forskaling og armering at den
ved belastning ikke kan velte eller vippe.
Armeringsstolens vippediagonal er illustrert i figur
471-1.

- prøvestykkene settes i varmeskap for tørking i
48 timer ved (105 ± 5) ˚C.
- vei prøvestykkene
- prøvestykkene legges til avkjøling i 24 timer
ved temp. (20 ± 2) ˚C.
- prøvestykkene legges i vann med temp.
(20 ± 2) ˚C.
- etter 30 min i vann tas prøvestykkene opp og
tørkes av med fuktig klut og veies før de legges
tilbake i vann.
- etter 24 timer i vann gjentas veiing etter
samme prosedyre.
4.3 Bruddlast

Figur 471-1 Illustrasjon av vippediagonalen til en
betongstol (Internrapport 1731)

Utstyr
-

trykkpresse
komprimerbart mellomlegg
glattstål Ø16
vannbad
varmeskap
vekt med nøyaktighet 0,1 g
skyvelære

R210 Laboratorieundersøkelser

Prøving skal utføres innen 30 min etter at
vannoppsugstesten er fullført.
- prøvestykket plasseres på et komprimerbart
mellomlegg i trykkpressa, sentrisk for prøvestykkets trykksone.
- et glattstål med Ø16 mm legges i «sadelen eller
klipset» på prøvestykket, og i lengderetningen
med den ene senteraksen på pressehodet.
Lasten påføres med hastighet (20 ± 10)
kN/min til brudd.
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Rapportering
Rapporten skal inneholde:
- sted, dato, klokkeslett og ansvarlig for
prøvingen
- identifikasjon av prøven
- prøvemetode
- alle registreringer
- skjema IR 1731 (måle- og analyseresultater)
- eventuelt bedømmelse av prøvingen
- eventuelt avvik fra metoden
Figur 471-2 Prøving av bruddlast

Resultater
Resultatene fra målinger og analyser av
vippediagonal, vannoppsug og styrke føres inn i
skjema IR 1731 Prøving av armeringsstoler.

R210 Laboratorieundersøkelser

Referanser
Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
Internrapport 1731 (1994): Sikring av overdekning
for armering, Statens vegvesen.
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5 GEOSYNTETER
Mars 2015 (erstatter metode 14.431, april 2005)
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501 Fiberduk
November 2014 (erstatter metodene 14.721-14.725, november 1996)

Hensikt
Kvalitetskontroll av fiberduk iht. bruksklasser og
produktsertifikatverdier angitt i NorGeoSpec.

Definisjoner

All dokumentasjon og nødvendig informasjon må
følge prøven, (jf. NS-EN ISO 10320):
- Produsent og/eller leverandør
- Rullidentifikasjonslapp tilhørende aktuell rull
(oftest limt på enden av rullene)
- Utfylt bestillingsskjema

Prøve: del av duk i full bredde for videre uttak av
enkeltprøver.

Enkeltprøve: del av prøve tatt ut for videre testing.
Arealvekt: masse av materialet pr. arealenhet
(g/m2), i tørr tilstand.

Strekkstyrke: maksimal kraft ved brudd (kN/m).
Bruddtøyning: maksimal tøyning ved brudd (%).
Energiindeks: energiindeks ved brudd (kN/m).
Produktsertifikat (i denne prosess): sertifikat

Figur 501-1 Eksempel på produktidentifikasjon

utstedt av NorGeoSpec.

4.2 Uttak av enkeltprøver
Arealvekt av hel prøve bestemmes

Utstyr
- Vekter nøyaktighet ± 1 g og ± 0,01 g
- Elektromekanisk testmaskin

Enkeltprøvene tas ut etter NS-EN ISO 9862,
5 enkeltprøver i dukens lengderetning og 5
enkeltprøver i dukens tverretning.

Fremgangsmåte
4.1 Prøveuttak
Prøveuttak foretas iht. NS-EN ISO 9862.
Prøvene skal fortrinnsvis tas fra ny uåpnet rull,
ikke inneholde revner, hull eller andre skadde
partier. Unngå at prøvene blir tilgriset under
prøvetakingen.

Figur 501-2 Mal enkeltprøveuttak

De to første omkretser av rullen skal forkastes,
ikke brukes til prøving.
Prøvene tas i rullens fulle bredde, vinkelrett på
produksjonsretning og med en lengde på ca. 3 m.
A og B prøve tas ut fra to separate ruller.
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4.3 Testing av enkeltprøver
- Arealvekt bestemmes iht. NS-EN ISO 9864
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Resultater
Testresultater av strekkstyrke, bruddtøyning,
energiindeks og arealvekt sammenstilles mot
produktsertifikat og krav i NorGeoSpec.

Rapportering
Rapporten inneholder:
- Oppdragsinformasjon
- Produktinformasjon
- Sammenstilling av testresultater mot krav i
NorGeoSpec
- Testresultater fra enkeltprøver i lengde- og
tverretning
- NorGeoSpecs produktsertifikat
Rapporten arkiveres som vedlegg i Labsys.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NorGeoSpec 2012
NS-EN ISO 10318 (2015): Geosynteter - Del 1:
Termer og definisjoner
NS-EN ISO 10319 (2015): Geotekstiler Strekkprøving på brede prøvelegemer
NS-EN ISO 10320 (199): Geotekstiler og
geotekstilrelaterte produkter - Identifisering på
byggeplassen
NS-EN ISO 9862 (2005): Geosynteter - Prøvetaking
og tillaging av prøvelegemer
NS-EN ISO 9864 (2005): Geosynteter Prøvingsmetode for bestemmelse av masse per
arealenhet av geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter

Tillegg
Bestillingsskjema er tilgjengelig på Kvalink.

R210 Laboratorieundersøkelser

side 380

November 2014

502

R210 Laboratorieundersøkelser
5 Geosynteter

502 Armeringsnett/-duk
November 2014 (erstatter metodene 14.721 -14.725, november 1996)

Hensikt
Kvalitetskontroll av armeringsnett/-duk iht. krav
angitt i NorGeoSpec og produktsertifikatverdier.

- Produsent og/eller leverandør.
- Rullidentifikasjonslapp tilhørende aktuell rull.
- Utfylt bestillingsskjema.

Definisjoner
Prøve: del av nett/duk i full bredde for videre uttak
av enkeltprøver.

Enkeltprøve: del av prøve tatt ut for videre testing.
Arealvekt: masse av materialet pr. arealenhet
(g/m2), i tørr tilstand.

Figur 502-1 Eksempel på produktidentifikasjon

Strekkstyrke: maksimal kraft ved brudd (kN/m).

4.2 Uttak av enkeltprøver
Arealvekt av hel prøve bestemmes

Bruddtøyning: maksimal tøyning ved brudd (%).
Produktsertifikat (i denne prosess): fra produsent
eller sertifikat utstedt av NorGeoSpec.

Enkeltprøvene tas ut etter NS-EN ISO 9862,
5 enkeltprøver i prøvens lengderetning og 5
enkeltprøver i prøvens tverretning.

Utstyr
- Vekter nøyaktighet ± 1 g og ± 0,01 g
- Elektromekanisk testmaskin.

Fremgangsmåte
4.1 Prøveuttak
Prøveuttak foretas iht. NS-EN ISO 9862.

Figur 502-2 Mal enkeltprøveuttak

Prøvene skal fortrinnsvis tas fra ny uåpnet rull
uten skadde partier. Unngå at prøvene blir tilgriset
under prøvetakingen.
De to første omkretser av rullen skal forkastes,
ikke brukes til prøving.
Prøvene tas i rullens fulle bredde, vinkelrett på
produksjonsretning og med en lengde på ca. 3 m.
A og B prøve tas ut fra to separate ruller.

4.3 Testing av enkeltprøver
- Arealvekt bestemmes iht. NS-EN ISO 9864
- Strekkstyrke og bruddtøyning testes iht. NS-EN
ISO 10319

Resultater
Testresultater av strekkstyrke, bruddtøyning og
arealvekt sammenstilles mot produktsertifikat og
krav i NorGeoSpec.

All dokumentasjon og nødvendig informasjon må
følge prøven, (jf. NS-EN ISO 10320):

R210 Laboratorieundersøkelser

side 381

November 2014

502
Rapportering
Rapporten inneholder:
- Oppdragsinformasjon
- Produktinformasjon
- Sammenstilling av testresultater mot krav i
NorGeoSpec
- Testresultater fra enkeltprøver i lengde- og
tverretning
- NorGeoSpecs produktsertifikat
Rapporten arkiveres som vedlegg i Labsys.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NorGeoSpec 2012
NS-EN ISO 10318 (2015): Del 1: Geosynteter Termer og definisjoner
NS-EN ISO 10319 (2015): Geotekstiler Strekkprøving på brede prøvelegemer
NS-EN ISO 10320 (1999): Geotekstiler og
geotekstilrelaterte produkter - Identifisering på
byggeplassen
NS-EN ISO 9862 (2005): Geosynteter - Prøvetaking
og tillaging av prøvelegemer
NS-EN ISO 9864 (2005): Geosynteter Prøvingsmetode for bestemmelse av masse per
arealenhet av geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter

Tillegg
Bestillingsskjema er tilgjengelig på Kvalink.
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503 EPS (ekspandert polystyren)
Februar 2015 (erstatter metode 14.713, november 1996)

-

Hensikt
Kvalitetskontroll av EPS mot krav til trykkstyrke.

Definisjoner
Trykkstyrke: kraft dividert på trykkflate (kN/m2).
Densitet: masse pr volumenhet (kg/m3).
Prøve: hel blokk for videre uttak av enkeltprøver.
Enkeltprøve: del av prøve tatt ut for videre testing.
Kondisjonering: å bringe prøvestykket til den
ønskede tilstand før prøving til foreskreven
temperatur og fuktighet

4.2 Uttak av enkeltprøver
Det tas ut 2 enkeltprøver fra hver søyle, se figur
503-1. Enkeltprøvene skal ha en trykkflate på 50 
50 mm. Høyden skal være 50 mm og merkes med
trykkretning. Enkeltprøvenes dimensjoner skal ha
nøyaktighet på ± 0,5 mm. Enkeltprøvene
kondisjoneres ved (23 ±5) °C i minst 6 timer og
veies med nøyaktighet ± 0,01 g.
4.3 Testing av enkeltprøver
Prøven trykkes med hastighet på 10 % av
prøvehøyden pr. minutt. Trykkstyrke registreres
ved 2 %, 5 % og 10 % deformasjon.

Utstyr
-

produsent
prøveidentifikasjon
produksjonsdato
utfylt bestillingsskjema

båndsag
vekt nøyaktighet ± 0,01 g
skyvelære
klimaskap
testmaskin

4.4 Resultatavvik
Ved for lav trykkstyrke i forhold til krav (og evt.
disputt) kan det være behov for å teste
kondisjonert b-prøve, i henhold til standard NSEN 14933. Prøven kondisjoneres i klimaskap ved
(23 ±2) °C og en luftfuktighet på (50 ± 5) % i 14
dager.

Fremgangsmåte
4.1 Prøveuttak
3 vertikale søyler min. 100  100 mm, maks. 150 
150 mm skjæres ut fra blokken som vist i figur
503-1.

Resultater
Trykkstyrke og densitet angis som middelverdi for
alle enkeltprøver. Trykkstyrkekrav er ved 10%
deformasjon.
Gjennomsnittlig målt trykkstyrke for alle testede
blokker, skal minst være lik oppgitt. Enkeltblokker
skal i gjennomsnitt ha minst 90 % av denne
trykkstyrken, og ingen enkeltmåling skal være
mindre enn 80 %.

Figur 503-1 Prøveuttak
Ved uttak av flere prøver skal prøvene fortrinnsvis
tas fra forskjellig produksjonsdato.
All dokumentasjon og nødvendig informasjon må
følge prøven:
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Rapportering

Referanser

Rapporten inneholder:
-

Oppdragsinformasjon
Produktinformasjon
Testresultat fra enkeltprøver
Sammenstilling av testresultater mot gjeldende
krav for produktet

Rapporten arkiveres som vedlegg i Labsys.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
Håndbok N200 (2014): Vegbygging.
NS-EN 14933 (2007): Varmeisolering og produkter
til lette fyllinger til anleggsformål Fabrikkframstilte produkter av ekspandert
polystyren (EPS) – Krav.
NS-EN 826 (213): Varmeisoleringsprodukter til
bruk i bygninger - Bestemmelse av
trykkegenskaper.

Tillegg
Bestillingsskjema er tilgjengelig på Kvalink.
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5 Geosynteter

504 XPS (ekstrudert polystyren)
Februar 2015 (erstatter metode 14.713, november 1996)

All dokumentasjon og nødvendig informasjon må
følge prøven:

Hensikt
Kvalitetskontroll av XPS mot krav til trykkstyrke.

Definisjoner
Trykkstyrke: kraft dividert på trykkflate (kN/m2).
Densitet: masse pr volumenhet (kg/m3).
Prøve: en hel eller del av XPS-plate for videre uttak
av enkeltprøver.

Enkeltprøve: del av prøve tatt ut for videre testing.
Kondisjonering: å bringe prøvestykket til den
ønskede tilstand før prøving til foreskreven
temperatur og fuktighet.

Utstyr
-

Båndsag
Vekt nøyaktighet ± 0,01 g
Skyvelære
Tørkeskap
Testmaskin

Fremgangsmåte
4.1 Prøveuttak
Prøvene skal være uten skader og ytre
påvirkninger. Hvis uttak av flere prøver skal
prøvene fortrinnsvis tas fra forskjellig
produksjonsdato.

-

Produsent
Prøveidentifikasjon
Produksjonsdato
Utfylt bestillingsskjema

4.2 Uttak av enkeltprøver
Det tas ut enkeltprøver fordelt over platebredden,
ikke nærmere platens sidekanter enn 50 mm. Ved
en trykkflate på 100  100 mm skal det uttas 5
enkeltprøver. Ved en trykkflate på 150  150 mm
skal det uttas 3 enkeltprøver. Høyden skal være lik
platetykkelse og merkes med trykkretning.
Enkeltprøvenes dimensjoner måles med
nøyaktighet på ± 0,5 mm.
4.3 Testing av enkeltprøver
Trykkstyrke og deformasjon registreres.
Prøvingshastighet skal være 10 % av prøvehøyden
pr. minutt. Enkeltprøven belastes til brudd eller til
tydelig svikt i materialet oppstår. Trykkstyrke
registreres ved 2 %, 5 %, 10 % deformasjon og ved
brudd.
4.4 Resultatavvik
Ved for lav trykkstyrke i forhold til krav (og evt.
disputt) kan det være behov for å teste
kondisjonert b-prøve, i henhold til standard NSEN 14934. Prøven kondisjoneres i klimaskap ved
(23 ±2) °C og en luftfuktighet på 50 % ± 5 % i 45
dager.

Resultater
Trykkstyrke og densitet angis som middelverdi for
alle enkeltprøver. Trykkstyrkekrav er ved 10%
deformasjon eller ved brudd.

Figur 504-1 Mal for prøveuttak
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Rapportering

Referanser

Rapporten inneholder:
- Oppdragsinformasjon
- Produktinformasjon
- Testresultat fra enkeltprøver (trykkstyrke til
brudd, maks 10 %)
- Sammenstilling av testresultater mot gjeldende
krav for produktet
Rapporten arkiveres som vedlegg i Labsys.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
Håndbok N200 (2014): Vegbygging
NS-EN 14934 (2007): Varmeisolering og produkter
til lette fyllinger til anleggsformål Fabrikkframstilte produkter av ekstrudert
polystyrenskum (XPS) - Krav
NS-EN 826 (213): Varmeisoleringsprodukter til
bruk i bygninger - Bestemmelse av
trykkegenskaper

Tillegg
Bestillingsskjema er tilgjengelig på Kvalink.
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5 Geosynteter

505 Plastrør
November 2014 (ny)

På enkeltprøvene måles; Innvendig- og utvendig
diameter, veggtykkelse og vekt. Alle verdier er
gjennomsnitt av flere målinger, jmf. tabell i NS-EN
ISO 9969.

Hensikt
Kvalitetskontroll av plastrørs ringstivhet og
ringfleksibilitet mot kvalitetsklasser.

Trykktestingen av enkeltprøvene utføres i 3
forskjellige posisjoner.

Definisjoner
Prøve: del av plastrør ca. 1,2 meter lengde, for
videre uttak av enkeltprøver.

Enkeltprøve: del av prøve tatt ut for videre testing.

Prøvningshastighet er diameteravhengig jmf.
tabell i NS-EN ISO 9969.

Resultater

Vekt: masse av materialet pr. meter.

Testresultater av ringstivhet og ringfleksibilitet
sammenstilles mot kvalitetsklasse.

Construction height: veggtykkelse i mm.
Nominal diameter: utvendig diameter i mm.
Pich of ribs: senteravstand ribber/korrugeringer i
mm.

Rapportering
Rapporten inneholder:

Ringfleksibilitet: rørets evne til å motstå

-

deformasjon uten tap av styrke (ikke avtagende
kraft målt ved 30 % deformasjon).

Rapporten arkiveres som vedlegg i Labsys.

Ringstivhet: styrke målt ved 3 % deformasjon i
kN/m2.

Referanser

Utstyr
-

Båndsag
Vekt nøyaktighet ± 0,01 g
Elektromekanisk testmaskin
Cirkometer
Skyvelære, 450 mm
Tykkelsesmåler

Fremgangsmåte

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN ISO 9969 Rør av termoplast – Bestemmelse
av ringstivhet
NS-EN ISO 13968 Rørledninger og ledningskanaler
av plast – Rør av termoplast – Bestemmelse av
ringfleksibilitet

4.1 Prøveuttak
1,2 m prøve tas ut, produktinfo skal legges ved.
4.2 Testing av enkeltprøve
Prøven kappes i 3 enkeltprøver à 300 mm.

R210 Laboratorieundersøkelser

Oppdragsinformasjon
Produktinformasjon
Prøveinformasjon
Sammenstilling av testresultater mot krav

Tillegg
Bestillingsskjema er tilgjengelig i Kvalink.
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KONTROLL OG KALIBRERING AV BRUKSUTSTYR
Mars 2015 (erstatter metode 14.431, april 2005)
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600 Kontrollhyppighet av vanlig bruksutstyr
Mai 2015 (ny)

Hensikt

Referanser

Alt bruksutstyr må kontrolleres med jevne
mellomrom. Havner utstyret utenfor fastsatte
toleranseverdier må det erstattes.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig
utstyr og kalibrering.

I tabell 600-1 er det satt opp en oversikt over
kontrollhyppigheten for ulike bruksutstyr som
brukes på tvers av fagområder.
I påfølgende metodebeskrivelser i dette kapittelet
gjennomgås hvordan det skal kontrolleres og
kalibreres.
Under enkelte analyser er kalibrering og kontroll
av spesifikk apparatur innbakt i
metodebeskrivelsen.
Tabell 600–1 Kontrollhyppighet for bruksutstyr.
Utstyr

Kontrollintervall

Termometere

1 år

Pyknometre

5 år*

Vannbad

1 år

Skyvelære

2 år

Varmeskap

1 år

Trådsikt < 4 mm

1 år

Platesikt ≥ 4 mm

2 år

Stavsikt

2 år

Vekter

2 år

Hydrometer

5 år

Konuser

5 år

Rotasjonshastighet

1 år

Mål av tromler

1 år

Stålkuler (vekt og diameter)

1 år

*unntatt 50 ml pyknometer for bitumen – det skal
kontrolleres årlig.
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6 Kontroll og kalibrering av bruksutstyr

601 Kontroll av termometre
Juni 2015 (ny)

Hensikt
Termometre benyttes til måling av ulike ting, både
til analysemetoder og for kontrollmåling av
laboratorieutstyr.
Det benyttes digitale og analoge termometre.

Nå avleses det sertifiserte termometret og
brukstermometer som skal kontrolleres 5 ganger
med 3 minutters intervall. Middelverdi av de 5
temperaturavlesningene for sertifisert termometer
benyttes til å beregne nødvendig korreksjonsverdi
for brukstermometret.

Resultater

Termometre må kontrolleres årlig.

Målinger, samt avvik i grader (°C) føres i et skjema/
kontrollbevis. Toleransekrav og nøyaktighet for det
enkelte termometer føres også. Ved måleresultater
ut over toleransekrav kasseres termometer.

Utstyr
- sertifisert termometer med kalibreringsbevis
- vannbad/oljebad med kontrollert termostat,
sirkulasjon og kjølespiral, 0,1 °C
- stativ med Fisherklemmer for feste av
termometre

Eksempel på et kontrollbevis/skjema som kan
benyttes for registrering av målinger, nøyaktighet
og toleranser er vist i tabell 601-1.

Fremgangsmåte

Referanser

Vannbadet settes i normal drift og innstilles på
kontrolltemperaturen.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Det sertifiserte termometret plasseres minst 50 mm
fra badets kant og slik at føler står 75 mm ned i
badevæske (vann/olje) (se sertifikat).

NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig utstyr
og kalibrering.

Brukstermometret som skal kontrolleres plasseres i
nøyaktig samme høyde i badet som det sertifiserte.
Avstanden mellom termometerne skal være 50 mm.
Termostatens kontakttermometer justeres slik at
det sertifiserte termometer stabiliserer seg på den
ønskede temperatur. For å sikre stabil temperatur,
vent til det sertifiserte termometer har vist ønsket
temperatur i 30 minutter.
Kommentar: Dersom romtemperaturen er høy, kan
det være nødvendig å bruke kjøling for å holde
badevæsken, f.eks. ved 20 °C, 25 °C. De fleste
brotermostater er utstyrt med kjølespiral som
tilkobles kaldtvannskran med inn/ut slanger.
Husk eventuell korreksjon for det sertifiserte
termometer (avviket bør være mindre enn
toleransekravet).
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Tabell 601-1 Skjema – kontrollbevis for utført kontroll av termometer.
Kontrollbevis av termometer
Arkivnummer:
Type:

Kontrolltemperatur:

Nøyaktighet:

Merknader:

Korreksjon for sertifisert
termometer ved
Kontrolltemperatur:

Kontrolldato:
Signatur:

Toleransekrav:
Brukstermometer
Avlesningstid

viser i °C

Start
3 min
6 min

Sertifisert
termometer
viser i °C

Innstilling av sertifisert termometer under kontroll:
Er korrigert midlet temperatur for sertifisert
termometer i overensstemmelse med ønsket
kontrolltemperatur?

9 min
12 min

Kontrollert brukstermometer skal vise

°C

15 min
Middel
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602 Kalibrering av pyknometer
April 2015 (erstatter metode 14.5921-14.5923, nov. 1996)

Hensikt
Metoden går ut på å bestemme volumet av
pyknometre av glass og stål. Pyknometre benyttes
for utførelse av densitetsanalyse. Det er
tidsbesparende å ha verdier på volum og vekt for
pyknometrene tilgjengelig, framfor å måtte
kalibrere de før hver densitetsanalyse.

Dersom laboratoriet utfører densitetsanalyse i hele
intervallet 19-25 °C, må pyknometrene kalibreres
for alle ulike temperaturer. Tabell 602-1 viser
sammenheng mellom temperatur og densitetsvariasjoner for vann.
Tabell 602-1 Sammenheng mellom temperatur og
densitet for vann.
Temperatur
(°C)

Densitet vann
(Mg/m3)

19

0,9984

20

0,9982

21

0,9980

Stålpyknometer: benyttes både til asfalt- og

22

0,9978

tilslagsanalyser.

23

0,9975

Glasspyknometer: benyttes både innenfor

24

0,9973

geotekniske undersøkelser, bitumen og for
tilslagsmaterialer.

25

0,9970

Pyknometer må kontrolleres hvert 5 år. Unntak
gjelder for pyknometer for bitumenundersøkelser,
der må kontrollen foregå årlig.

Definisjoner

Utstyr
-

vekt, nøyaktighet 0,01 g
vannbad med termostat ± 0,1 °C
varmeskap med termostat
destillert vann, isopropanol.
tørkepapir
pyknometer i glass eller stål
termometer

Fremgangsmåte
Det deles inn i kalibrering av stålpyknometre og
glasspyknometre.
Vannets temperatur har innvirkning på
densitetsbestemmelsene. For NS-EN 1097-6 er
det tillatt å utføre densitetsanalyse for
vanntemperatur mellom 19-25 °C.
Dersom laboratoriet har praksis for å utføre
densitetsanalyse ved en bestemt temperatur,
anbefales at det det kalibreres kun for denne
temperaturen.

R210 Laboratorieundersøkelser

4.1 Stålpyknometre
Hvert pyknometer består av selve stålbeholderen
samt en glassplate med klemme.
Pyknometerdelene vaskes, tørkes og veies samlet.
Massen noteres (M1). Pyknometeret fylles med
destillert vann og plasseres i vannbad som har
temperatur (22 ± 3) °C. Nivået i vannbadet må
være ca. 1 cm under kanten av pyknometeret.
Etter en time skyves glassplaten over åpningen på
pyknometeret. Om det oppstår luftblærer,
demonter glassplata og etterfyll med destillert
vann med temperatur (22 ± 3) °C. Vannets
temperatur noteres.
Pyknometeret tas ut av vannbadet, tørkes
omhyggelig av på utsiden og veies med
glassplaten og klemme på plass (M0). Volumet (V)
bestemmes som differansen mellom vekt av
pyknometer fylt med vann og vekt av tom sylinder,
korrigert opp mot vannets densitet ved aktuell
temperatur.
V
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hvor:
M1 = vekt av pyknometer (g)
M0 = vekt pyknometer fylt med vann (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved den temperaturen
testen utføres (Mg/m3)
Verdi oppgis i milliliter (ml) 1 ml = 1 cm3
4.2 Glasspyknometre
Det benyttes flere varianter med glasspyknometre.
50 ml pyknometer brukes til bitumen, 100 ml til
geotekniske undersøkelser, og større (f.eks.
planslipte norgesglass) til tilslag hvor det behøves
større prøvemengder.
Densitet av filler (materiale < 0,063 mm) utføres
ved 25 °C, så kalibrering av pyknometer utføres
ved denne temperaturen. Det samme gjelder for
densitet

Fyll pyknometeret med friskt destillert/deionisert
vann. Sett pyknometer med propp i vannbad som
holder (25 ± 0,2) °C.
La alt stå i vannbadet i minst 30 minutter ved 25
°C. Ved bruk av destillert vann skal vannet stå over
pyknometeret. Ved bruk av isopropanol skal
vannet rekke halvveis opp på kapillarproppen.
Ta opp pyknometeret fra vannbadet, tørk av vann
og vei massen til nærmeste mg (M0). Kapillarproppen må bare tørkes av en gang, selv om det
danner seg en liten vanndråpe pga. ekspansjon.
Volumet (V) bestemmes som differansen mellom
vekt av pyknometer fylt med vann og vekt av tomt
pyknometer.
V
hvor:

Verdi oppgis i milliliter (ml) 1 ml = 1 cm3

4.2.1 Glasspyknometer for filler (100 ml)
Tørt og rent pyknometer veies med glasspropp,
(M1). Deretter fylles pyknometeret med destillert
vann og plasseres i vannbad i minst 60 minutter
ved (25 ± 0,1) °C, men uten propp. Glassproppen
tempereres i vannet. Etter en times tid settes
glassproppen på slik at stigerøret fylles helt.
Pyknometeret tørkes godt og veies så raskt som
mulig, (M0).
Volumet (V) bestemmes som differansen mellom
vekt av pyknometer fylt med vann og vekt av tomt
pyknometer.

hvor:

=

(M0-M1)
ρw

M1 = vekt av pyknometer (g)
M0 = vekt pyknometer fylt med vann (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved 25 °C, som er
0,997 Mg/m3

Glasspyknometrene som benyttes til geoteknikk
(100 ml) kalibreres ved temperatur 20 °C fordi
hydrometeranalysen utføres ved denne
temperaturen.

V

=

(M0-M1)
ρw

4.2.3 Glasspyknometer for geoteknikk (100 ml)
Tørt og rent pyknometer (100 ml) veies med
glasspropp, (M1). Deretter fylles pyknometeret
med destillert vann og plasseres i vannbad i minst
60 minutter ved (20 ± 0,1) °C, men uten propp.
Proppen tempereres i vannbadet. Etter en times tid
settes glassproppen på slik at stigerøret fylles
helt. Pyknometeret tørkes godt og veies så raskt
som mulig, (M0).
Volumet (V) bestemmes som differansen mellom
vekt av pyknometer fylt med vann og vekt av tomt
pyknometer.
V

M1 = vekt av pyknometer (g)
M0 = vekt pyknometer fylt med vann (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved 25 °C, som er
0,997 Mg/m3

hvor:

=

(M0-M1)
ρw

M1 = vekt av pyknometer (g)
M0 = vekt pyknometer fylt med vann (g)
V = pyknometerets volum (ml)
ρw = densitet for vann ved 20 °C, som er
0,9982 Mg/m3

Verdi oppgis i milliliter (ml) (1 ml = 1 cm3)

Verdi oppgis i milliliter (ml) (1 ml = 1 cm3)

4.2.2 Glasspyknometer for bitumen (50 ml)
Kalibrering skal utføres minst en gang i året.

4.2.4 lasspyknometer for tilslag (> 500 ml)

Merk og rens pyknometeret. Merket kapillarpropp
og pyknometer skal alltid høre sammen.

For større glasspyknometre utføres kalibreringen
som for stålpyknometre, se kapittel 4.1.

Vei pyknometer til nærmeste mg med proppen
påsatt (M1) uten å berøre det med fingrene.

R210 Laboratorieundersøkelser
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Resultater

Rapportering

Alle vekter og volum for pyknometrene noteres, i
tillegg til hvilken temperatur de er kalibrert for.

Kalibreringsdata i henhold til tabell 602-2 legges
inn i Labsys.

Dersom det er utført kalibrering for flere
temperaturer, påføres dette.

Referanser

Når pyknometrene er kalibrert, kan vekt og volum
legges inn i Labsys, så beregnes densitetene
automatisk.
Det er hensiktsmessig å sette opp en liste over
pyknometrene, deres masse og kalibreringsresultatet, f.eks. som vist i tabell 602-2.
Tabell 602–2 Kalibreringsdata for pyknometer.
Nr.

Masse

Volum

Temp.

1

V1
V2

25 °C

2

M1
M2

3

M3

V3

20 °C

4

M4

V4

20 °C

5

M5

V5

22 °C

6

M6

V6

22 °C

25 °C

R210 Laboratorieundersøkelser

Dato

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig
utstyr og kalibrering.
NS-EN 15326 (2007): Bitumen og bituminøse
bindemidler. Måling av tetthet og spesifikk vekt.
Pyknometermetode med kapillarstopping.
NS-EN 1097-7 (2008): Prøvingsmetoder for
mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag. Del 7:
Bestemmelse av korndensitet for filler.
Pyknometermetoden.
ISO/TS 17892-3 (2004): Geotechnical
investigation and testing – Laboratory testing of
soil. Part 3: Determination of particle densityPycnometer method.
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603 Kontroll av vannbad
April 2015 (ny)

Hensikt
Vannbad benyttes der prøver skal holde en jevn
temperatur under utførelse av blant annet densitet.
Det er viktig å ha kontroll på vannbadets
temperatur. Temperaturen har innvirkning på
måleresultatene.
Vannbad må kontrolleres årlig.

Utstyr
- Sertifisert termometer med kalibreringsbevis og
med målenøyaktighet ± 0,1 °C.

Fremgangsmåte
3.1 Kontroll av over- og undertemperatursikring
Vannbadet settes først i normal drift. Deretter
kjøres temperaturen opp og over innstilt
overtemperaturgrense. Kontroller at termostaten
slår seg av og at alarmen går.
3.2 Kontroll av sikring mot for lav vannstand
Vannbadet settes først i normal drift. Deretter
fjernes en mengde vann, slik at vannstanden blir
lavere enn minimum. Kontroller at
overtemperatursikringen slår ut pumpe, termostat
og/eller kjøler, og alarm går.

Husk eventuell korreksjon for det sertifiserte
kontrolltermometeret (avviket bør være mindre enn
toleransekravet).
Nå avleses termometeret som skal kontrolleres 5
ganger med 3 minutters intervaller. Middelverdi av
de 5 temperaturavlesningene benyttes til å beregne
nødvendig korreksjonsverdi for å oppnå ønsket
temperatur i vannbadet.
Termostaten merkes i henhold til kontrollen.
Eksempel på merking: «Innstilling på 25,3°C gir
ønsket temperatur på 25,0 °C. Kontrollert 5/5-12».

Resultater
Målinger, samt avvik i grader føres i et skjema/
kontrollbevis. Eksempel på et slikt skjema er vist i
tabell 603-1.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig utstyr
og kalibrering.

3.3 Kontroll av innebygd termometer i termostat i
vannbad
Vannbadet settes i normal drift, ved den
temperaturen som skal kontrolleres. Sertifisert
termometer plasseres der prøven normalt vil stå og
slik at føleren står 15 cm (se sertifikat) ned i
vannet/oljen. Kontrollen bør gjentas på flere
punkter i vannbadet, avhengig av behov.
Termostatens kontakttermometer justeres slik at
det sertifiserte termometeret stabiliserer seg på
den ønskede temperatur. For å sikre stabil
temperatur, vent til det sertifiserte termometeret
har vist ønsket temperatur i ca. ½ time.

R210 Laboratorieundersøkelser
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Tabell 603-1 Skjema – kontrollbevis for utført måling av temperatur i vannbad.
Kontrollbevis for vannbad
Overtemperatursikring

Valgt overtemperatur:

Alarm:

Driftstans:

Undertemperatursikring

Valgt undertemperatur:

Alarm:

Driftstans:

Sikring mot lav vannstand

Alarm:

Driftstans:

Opplysning om termostatens Kontrolltemperatur:
termometer

Korreksjon for sertifisert
termometer ved
kontrolltemperatur:

Kontrolldato:

Lesbarhet:

Vannbad-ID:

Nøyaktighet:
Krav til stabilitet:
Avlesningstid

Avlesning for sertifisert termometer Innstilling på termostaten under kontrollen:
Punkt 1

Start
3 min

Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Er korrigert midlet temperatur for sertifisert
termometer i overensstemmelse med ønsket
kontrolltemperatur?

6 min

Er kravet til stabilitet oppfylt?

9 min
12 min

Er ny innstilling nødvendig?

15 min

R210 Laboratorieundersøkelser
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604 Kontroll av skyvelære
April 2015 (ny)

Hensikt
Skyvelære benyttes til måling av ulike gjenstander,
både til analysemetoder og for kontrollmåling av
laboratorieutstyr. Det benyttes både digitale og
manuelle skyvelære.

Eksempel på et kontrollbevis/skjema som kan
benyttes for registrering av målinger,
målehyppighet og toleranser er vist i tabell 604-1.
Tabell 604-1 Kontrollbevis skyvelære
Kontrollbevis for skyvelære

Skyvelære må kontrolleres årlig.

Dato:

Utstyr

Skyvelære

Toleranse

Nøyaktighet

merket:

± 0,1 mm

0,03 mm

Passbit

Måling nr/måleverdier
Nr.

- sertifiserte passbiter med ulike mål
- bomullshansker

30,0 mm

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Verdi
Avvik
Nr.

2.1 Håndtering og oppbevaring
Det skal alltid benyttes bomullshansker ved
berøring og bruk av passbitene. Tilsmusset eller
skadet passbit må kalibreres.

41,3 mm

Verdi
Avvik
Nr.

Under bruk skal passbitene enten plasseres på
rent underlag (papir) eller settes tilbake i kassen.

131,4 mm

Passbitene lagres i sin respektive kasse når de
ikke benyttes

Ø 25,0

Verdi
Avvik

mm

Fremgangsmåte

Nr.
Verdi
Avvik
Nr.

Skyvelæret kontrolleres i minst 5 måleområder
(dvs. på fem passbiter med ulik størrelse, og
gjerne på ringer). Kontrollen utføres ved å måle de
valgte passbitene med skyvelære og notere avlest
verdi.
Det kan være en sikkerhet i å utføre to målinger
for hver passbit, men det er ikke påkrevd.

Ø 4,0 mm

Verdi
Avvik

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig
utstyr og kalibrering.

Resultater
Målinger, samt avvik i mm føres i et skjema/
kontrollbevis. Toleransekrav og kontrollhyppighet
for det enkelte skyvelære føres også. Ved
måleresultater ut over toleransekrav kasseres
skyvelæret.

R210 Laboratorieundersøkelser
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605 Kontroll av varmeskap
April 2015 (ny)

Hensikt
Varmeskap benyttes til å tørke prøvemateriale, og
det stilles inn til ulike temperaturer avhengig av
hvilken analysemetode som skal utføres. Det er
viktig å sjekke at varmeskapene holder den
temperaturen standardene krever.
Varmeskap må kontrolleres årlig etter punkt 3.1 og
3.2. For varmeskap som benyttes til asfalt og
bituminøse bindemiddel, utføres også kontroll av
temperaturprofil årlig, punkt 3.3.
Samtlige tre punkter for kontroll av temperatur i
varmeskap skal gjennomføres når det er nytt, samt
dersom det er foretatt utskifting av termostat eller
varmeelementer.

Utstyr


termperaturmåler/datalogger med tilhørende
kontrollerte temperaturtråder med
målenøyaktighet ± 0,5 °C

Fremgangsmåte
3.1 Kontroll av midtpunkts-temperatur
Varmeskapet skal være tomt når det kontrolleres.
Temperaturtråd plasseres midt i skapet, uten at
føleren kommer i kontakt med hylleplate. Skapet
justeres inn på den driftstemperatur det skal
kontrolleres for.
For å sikre stabil temperatur, vent til
kontrolltermometeret har vist ønsket temperatur i
ca. ½ time. Husk eventuell korreksjon for
kontrolltermometeret.
Kontrolltermometeret leses av 5 ganger med 3
minutters intervaller. Middelverdi av de 5
temperaturavlesningene benyttes til å beregne
korreksjonsverdi for varmeskapet.

3.2 Kontroll av overtemperatursikring
Skapet stilles inn minst 10 °C over valgt
overtemperatur. Kontroller at varmeskapet kobles
ut når denne temperaturen overskrides.
3.3 Kontroll av temperaturprofil
Skapet skal være tomt når det kontrolleres. I tillegg
til midtpunktet, skal 4 målepunkt i hvert hjørne av
øverste en-tredjedel av skapet og samme for nedre
en-tredjedel kontrolleres.
Temperaturtråden(e) plasseres slik at føleren er
minst 7,5 cm fra veggen, og slik at føleren ikke
kommer i kontakt med hylleplaten.
Strengt tatt skal de 9 punktene registreres til
samme tid. Dette krever mye utstyr, og er vanskelig
å utføre. Det gis derfor aksept for at punktene
måles etter hverandre.
Skapet justeres inn på den driftstemperatur det skal
kontrolleres for. For å sikre stabil temperatur, vent
til kontrolltermometeret har vist ønsket temperatur
i ca. ½ time. Husk eventuell korreksjon for
kontrolltermometeret.
Nå avleses kontrolltermometeret 5 ganger med 3
minutters intervaller. Prosedyren gjentas til alle de
9 punktene er kontrollert.
Dersom midtpunkts-temperaturen avviker fra
tiltenkt kontrolltemperatur, justeres innstilt
temperatur, og ny kontroll gjennomføres kun for
midtpunkstemperatur.
Samtlige av målingene ved de 9 målepunktene skal
ligge innenfor stabilitetskravet (± 5 °C).

Variasjonen mellom målingene må være innenfor
krav til temperaturstabilitet (± 5 °C).

R210 Laboratorieundersøkelser

Varmeskapet merkes i henhold til gjennomført
kontroll. Eksempel: «Innstilling på 182 °C gir ønsket
temperatur på 180 °C. Kontrollert 5/5-12.»

Varmeskapet merkes i henhold til gjennomført
kontroll. Eksempel: «Innstilling på 182 °C gir ønsket
temperatur på 180 °C. Kontrollert 5/5-12.»
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Resultater

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Målinger, samt avvik i temperatur føres i et skjema/
kontrollbevis. Eksempel på skjema ses i tabell
605-1.

NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig utstyr
og kalibrering. Avsnitt 5.4.2.2.

Tabell 605-1 Skjema / kontrollbevis for utført måling av temperatur i varmeskap.
Kontrollbevis for varmeskap
Overtemperatursikring

Valgt overtemperatur:

Opplysning om termostatens Kontrolltemperatur:
termometer
Lesbarhet:

Alarm:

Driftstans:

Innstilling på varmeskapet som Kontrolldato:
skal kontrolleres:

Varmeskap-ID:

Nøyaktighet:
Krav til stabilitet:
ID-termotråd
Plassering

Avleste verdier, uten hensyn til korreksjonsfaktor for termotrådene
Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

Punkt 8

Punkt 9 Midt-punkt

Punkt 8

Punkt 9 Midt-punkt

Start
3 min
6 min
9 min
12 min
15 min
Gjeldende
korreksjon
Plassering

Korrigerte temperaturmålinger
Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

Start
3 min
6 min
9 min
12 min
15 min
Innstilt temperatur på varmeskapets termostat under kontrollen:
Er korrigert midlet temperatur i varmeskapet i overensstemmelse med ønsket kontrolltemperatur?
Om nødvendig, hvilken temperatur må innstillingen på varmeskapet endres til som følge av kontrollen?
Dersom innstillingen må endres, bør ny kontroll ved ny innstilling kontrolleres.
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606 Kontroll av sikt
April 2015 (ny)

Tabell 606-1 Kapasitet for sikt med ulik diameter.

Hensikt
Siktene er viktige for bestemmelse av kornkurver
og for tilordning av prøvemateriale for utførelse av
enkelte analysemetoder. Det er derfor viktig å ha
kontroll på at siktene er i henhold til tillatte
toleranseverdier. En egen siktesats settes av til
kontrollformål, og holdes adskilt fra brukssiktene.
Det er krav om at trådsikt (sikteåpninger < 4 mm)
kontrolleres årlig, mens platesikt (sikteåpninger ≥
4 mm) og stavsikt kontrolleres minst hvert andre
år.
Siktene vurderes også ved daglig bruk, og
kasseres dersom det er synlige skader (hull i duk,
store bulker e.l.).

Utstyr









kontrollsikt (0,063-16 mm)
brukssikt
hardt og knust materiale i fraksjon 0-16 mm
vekt med nøyaktighet 0,1gram
skyvelære, for maskevidde fra 2,5 til 250 mm
børste
ultralydbad
tørkeskap

Kontroll- og brukssikter skal være rengjorte og
tørket før hver sikting.

Prøvesikt gjerne med brukssiktene en gang for å
se hvordan fordelingen på materialet er, og
beregn materialbehov ut fra resultatet.
Steinmaterialet tørkes ved (110 ± 5) °C i 24 timer
og veies. Det fylles i den kontrollerte siktesatsen
og siktes i (10 ± 1) minutter.
Vei og noter vekt på hvert enkelt kontrollsikt.
Vekta summeres, og det samme materialet siktes
så med brukssiktene. Materialet for hvert
brukssikt veies og noteres. Eksempel på skjema
for innfylling av veiedata er vist i tabell 606-2.
Differanser mellom kontrollsikt og brukssikt
regnes ut i prosent. Toleransekrav avhenger av
sikteåpningen, og føres opp i skjemaet.

Fremgangsmåte
3.1 Kontroll av kvadratsikt med sikteåpning <16
mm
Vei inn ca. 500-1000 g stein av slitesterkt
materiale i fraksjonen 0-16 mm.
Antall sikt samt hvilke sikteåpninger som skal
kontrolleres i en serie bestemmer
materialmengden som trengs. Man må være
påpasselig med at siktene ikke overbelastes.
Eksempel på maksimal tillatt mengde på utvalgte
sikt ses i tabell 606-1.
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Tabell 606-2 Skjema for kontroll av sikt < 16 mm

Tabell 606-3 Skjema for kontroll av platesikt > 16
mm med skyvelære

Kontrollbevis for sikt < 16 mm (plate/tråd)
Dato
Mengde

Kontrollsikt
(g)

Kontrollbevis for sikt > 16 mm og stavsikt

Brukssikt
(g)

Dato

Sikt merket:

Diff.(%) Toler.(%)
Sikt

Sikt
16,0 mm
14,0 mm

±1,9

12,5 mm

±1,9

11,2 mm

±2,1

8,0 mm

1

2

3

4

79,9

79,9

79,9

79,9

7
5

2
6

9
7

9
8

79,9

79,9

79,9

79,9

7 1

5 2

5 3

7 4

±2,4

62,9

62,9

62,9

63,0

6,3 mm

±2,7

7
5

5
6

8
7

0
8

5,6 mm

±2,7

63 mm

25 mm

62,9

62,9

62,9

62,9

7 1

3 2

8 3

1 4

25,0

25,0

25,0

25,0

9
5

2
6

1
7

3
8

4,0 mm

±3,3

2,0 mm

±3,5

1,6 mm

±3,1

25,0

25,1

25,0

25,0

1,0 mm

±3,0

4 9

3 10

3 11

9 12

0,5 mm

±3,6

25,0

25,0

25,0

25,1

0,250

±4,0

0
13

0
14

5
15

1
16

0,125

±4,6

25,0

25,0

25,0

25,0

3

1

0

4

0,063

±5,9

0,08

± 0,7

0,09

± 0,6

0,13

± 0,35

Veieresultatene føres inn i ulike kontrollbevis som
vist i tabell 606-2 og 606-3.

Svinn

3.2 Kontroll av kvadratsikt med sikteåpning >16
mm og stavsikt
Stavsikt fra 2,5mm til 40 mm og platesikt over 16
mm kontrolleres med skyvelære.
For stavsikt og platesikt til og med 50 mm måles 8
tilfeldige åpninger i begge retninger (16 måleverdier). Måleverdiene noteres i et egnet skjema.
Eksempel på måleskjema er vist i tabell 606-3.

Toleranseverdiene måles i mm, og varierer i
forhold til siktenes lysåpning.

(mm)

Resultater

Bunn

For sikt med åpninger større enn 50 mm er det
tilstrekkelig med 4 åpninger med totalt 8
måleavlesninger.

Toler.

(mm)

Måling nr:/måleverdier

80 mm

±1,7

Avvik

Kontrollsiktene kan benyttes inntil 200 ganger.
Antall ganger i bruk føres i egen driftsjournal for
kontrollsiktene. Det kan være hensiktsmessig å
opprette driftsjournal for hvert enkelt kontrollsikt.
Ved måle-/veieresultater ut over toleransekravene
kasseres siktet.
Kasserte sikt kan benyttes som avlastningssikt,
men må da merkes godt!

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig
utstyr og kalibrering.
ISO 3310-1 (2000): Test sieves of metal wire cloth
ISO 3310-2 (2013): Test sieves of perforated
metal plate
Intern rapport 2330 (2003): Kontroll av
laboratorie-sikter.
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6 Kontroll og kalibrering av bruksutstyr

607 Kontroll av vekter
Mai 2015 (ny)

Hensikt

Fremgangsmåte

Vekter benyttes til både analysemetoder og
kontrollmåling av laboratorieutstyr. Det benyttes
digitale vekter.
Vekter må kontrolleres minst hvert 2. år.
Vekter deles opp i tre kategorier. Se tabell 1 i NSEN 932-5.

Definisjoner

4.1 Kontroll av balanse-Eksentrisitet
Kontrollveiing utføres ved at vekten belastes med
en valgt loddmasse (i måleområdet hvor vekten
vanligvis brukes). F.eks. (2000 ± 0,1) g.
Loddet settes i senter på vektplaten (se figur 6071), verdi avleses og noteres. Videre avleses
verdiene for venstre front (1), så venstre bak (2),
så høyre bak (3) og høyre front (4). Alle avleste
verdier noteres i et kontrollbevis, se tabell 607-1.

Det er anbefalt fra OILM (Organisation for Legal
Metrology) å benytte sertifiserte lodd i klasse E1,
E2, F1, F2 for kontroll av laboratorievekter.

Klasse E1, E2: massive lodd, skal ikke ha hulrom
mot atmosfæren og bestå av kun en del.

Klasse F1, F2: lodd som kan bestå av flere

Figur 607-1 Plassering av lodd på vekt.

sammensatte deler men alle deler må bestå av
samme materiale.

Tabell 607-1 Eksempel på kontrollbevis for
vektens balanse.

Utstyr

Kontrollbevis for vektens balanse

- sertifiserte lodd med kalibreringsbevis (E1, E2,
F1 og F2)
- bomullshansker
- plastpinsett
3.1 Håndtering og oppbevaring
Det skal alltid benyttes bomullshansker ved
berøring og bruk av loddene. Tilsmusset eller
skadet lodd må kalibreres på nytt. Under bruk skal
loddene enten plasseres på rent underlag (papir)
eller settes tilbake i kassen. Loddene lagres i sine
respektive kasser når de ikke benyttes.
3.2 Klargjøring av vekten før kontroll
Vektene skal rengjøres før kontrollen utføres.
Vektene skal stå i vater og må ha stått på i minst
30 minutter før kontrollen utføres.

R210 Laboratorieundersøkelser
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Dato:
Valgt lodd

Vekt merket:
Posisjon

Toleranse:

Nøyaktighet:

±0,1 g

0,1 g

Avlest verdi

Avvik (g)

(g)
S: 2000 g

Senter

2000,0

0,0

1: 2000 g

Venstre

2000,1

0,1

front
2: 2000 g

Venstre bak

2000,0

0,0

3: 2000 g

Høyre bak

2000,0

0,0

4: 2000 g

Høyre front

2000,0

0,0

Maksimum avvik

0,1 g

Tillat avvik

0,1 g

Innenfor toleranse

Ja
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4.2 Kontroll av linearitet
Kontrollveiing utføres ved at vekten belastes i
minst 5 trinn og opp til vektens kapasitet. Det er
vanlig at vekten belastes med noen ekstra trinn i
måleområdet hvor vekten vanligvis brukes.
Loddet settes på vektplaten og loddmassen
noteres for hvert trinn i kontrollbevis, se tabell
607-2.
Eksempel på belastningstrinn: 1000 g, 2000 g,
3000 g, 4000 g, 5000 g
Ekstra trinn: 500 g, 1000 g, 1500 g, 2000 g,
2500 g, 3000 g, 4000 g og 5000 g

merket:

Eksempel på et kontrollbevis/skjema som kan
benyttes for registrering av målinger, toleranser
og nøyaktighet er vist i tabell 607-1 og 607-2.

NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.

Kontrollbevis for vektens linearitet
Vekt

Målinger, samt avvik i gram eller % føres i et
skjema/ kontrollbevis. Toleransekrav og
nøyaktighet for den enkelte vekten føres også.
Ved måleresultater ut over toleransekravet,
kontaktes vektleverandør eller vekten kasseres.

Referanser

Tabell 607-2 Eksempel på kontrollbevis for
vektens linearitet.

Dato:

Resultater

Toleranse:

Nøyaktighet:

±0,1 g

0,1 g

Avvik (g)

Avvik (%)

NS-EN 932-5 (2012): Prøvningsmetoder for
generelle egenskaper for tilslag. Del 5. Vanlig
utstyr og kalibrering.

Vektens kapasitet:
Trinn

Avlest
verdi

1000,0 g

1000,0 g

0,0

0

2000,0 g

2000,0 g

0,0

0

3000,0 g

3000,0 g

0,0

0

4000,0 g

4000,1 g

0,1

0,003

5000,0 g

5000,1 g

0,1

0,002

Maksimum avvik

0,1 g

Tillat avvik

0,1 g

Innenfor toleranse

Ja
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Vedlegg 1 Jordartsklassifisering
Mai 2015 (erstatter Vedlegg 1, mars 2005)

Plastisitet: Egenskap ved en finstoffholdig jord til å

Hensikt
Formålet med dette vedlegget er å gi anvisninger
som bør anvendes i Statens vegvesen (SVV) i
forbindelse med identifisering og klassifisering av
jordarters fysiske og mekaniske egenskaper.
1.1 Prinsipp
Jord kan bestå av enten m ineralsk materiale,
organisk materiale eller en blanding av disse.
Innhold av finstoff og humus kan gjøre materialet
plastisk (formbart). Skillet i plastisitet faller i
hovedsak mellom friksjonsjord og kohesjonsjord.
Kornstørrelse, plastisitet, skjærfasthet og organisk
innhold er fundamentale faktorer for
karakterisering av en jordart i geoteknisk
sammenheng.

forandre sin mekaniske oppførsel når
vanninnholdet endres.

Vanninnhold w: Massen av vann som kan fjernes fra
jorda, vanligvis ved uttørking, uttrykt i prosent av
tørr masse.

Flytegrense wL: Vanninnhold der finstoffholdig jord
går over fra flytende til plastisk tilstand. Bestemmes
ved flytegrenseforsøk (i Norge ved konusforsøk finhetstall).

Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) wP:
Vanninnhold der finstoffholdig jord blir for tørr til å
være i plastisk tilstand. Bestemmes ved
plastisitetsgrenseforsøk.

Plastisitetsindeks IP: Numerisk forskjell mellom
flyte- og plastisitetsgrense for finstoffholdige
jordarter. IP = wL − wP

Definisjoner
Jordart: Jord med gitt mekanisk eller kjemisk
sammensetning, fysiske egenskaper eller geologisk
opprinnelse.

Udrenert skjærfasthet cu: Skjærfasthet for jord ved

Organisk innhold: Materiale bestående av planter

Poretall e: Forhold mellom volum porer Vv og volum

og/eller med animalsk organisk innhold, samt
omdanningsprodukter av slike materialer, f. eks.
humus.

udrenerte forhold.
mineralkorn Vs i en jordart, dvs. e =

Vv
⁄V
s

Kommentar: Organisk materiale har vanligvis veldig
høyt vanninnhold.
Gradering: Måling av jordartens partikkelstørrelse
og fordeling.

Figur Ved.1-1 Volum av jordprøve

Graderingstall CU: Mål for kornfordelingskurvens
helning i området fra d10 til d60. CU =

Kommentar: d10 og d60 er partikkelstørrelsen dvs.
siktåpningen som 10 % og 60 % av materialets
masse passerer ved sikting.
Fraksjon: Del av jordartens partikkelstørrelser som
ligger innenfor definerte partikkelgrenser.
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d60
⁄d
10

3.1 Fraksjonsinndeling
Fraksjonsinndelingen benyttes som grunnlag for å
beskrive og klassifisere jordprøver, samt mulig
anvendelse av materialet. Tabell Ved.1-1 viser
betegnelser som skal benyttes for hver jordfraksjon
og dens underfraksjoner.
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Tabell Ved.1-1 Fraksjonsinndeling for benevning av
jordarter
Fraksjon
Grovinndeling

Fininndeling

63 - > 630

15 - 45 %

Jordarten angis i adjektivsform som
siltig.

< 15 %

Angis ikke.

> 630

Blokk

200 - 630

Stein

63 - 200

Grus

2,0 - 63

Grov grus

20 - 63

Middels grus

6,3 - 20

Fin grus

2,0 – 6,3

Sand

0,063 - 2.0

Grov sand

0,63 – 2,0

Middels sand

0,2 – 0,63

Fin sand
Silt

0,063 – 0,2
0,002 – 0,063

Grov silt

0,02 – 0,063

Middels silt
Fin silt

0,0063 – 0,02
0,002 – 0,0063
≤ 0,002

Fraksjonene leir og silt angis i masseprosent av
materiale mindre enn 20 mm. Mengden av frasiktet
materiale, dvs. materiale større enn 20 mm, bør
angis (i masseprosent av totalt materiale).
3.2.3 Etter innhold av sand, grus og stein
Når innholdet av leir (≤ 2 m) er mindre enn 15 %
beskrives jordarten etter følgende:
Tabell Ved.1-4 Benevning etter innhold av sand,
grus og stein
Sand, grus,

3.2 Regler for benevning etter fraksjonsinndeling

3.2.1 Etter leirinnhold
Beskrivelse av jordarter etter innholdet av leire:
Tabell Ved.1-2 Benevning etter innhold av leire
Betegnelse

> 30 %

Jordarten angis bare som leire.

15 - 30 %

Jordarten angis som leire med de
øvrige fraksjoner i adjektivsform i
den utstrekning det er av betydning
for klassifisering av jordarten.

5 - 15 %

Jordarten angis i adjektivsform som
leirig.

<5%

Angis ikke, eventuelt beskrives
materialet som leirfattig

Betegnelse

steininnhold

De fleste jordarter er velgraderte og består av
primære og sekundære bestanddeler.
Hovedfraksjonene basert på % masse bestemmer de
ingeniørmessige egenskapene til jorden.
Sekundære og lavere fraksjoner avgjør ikke, men vil
påvirke de ingeniørmessige egenskapene.

Leirinnhold

> 45 %

Jordarten angis som silt med de
øvrige fraksjoner i adjektivsform i den
utstrekning det er av betydning for
klassifisering av jordarten.

(mm)

Stor blokk

Betegnelse

Siltinnhold

Partikkelstørrelse

Blokk og stein

Leir

Tabell Ved.1-3 Benevning etter innhold av silt

> 60 %

Jordarten angis i substantivform
med de øvrige fraksjoner i
adjektivsform i den utstrekning
det er av betydning for
klassifisering av jordarten.

20 - 60 %

Jordarten angis i adjektivsform
som sandig, grusig eller steinig.

< 20 %

Angis ikke.

Fraksjonene sand og grus angis i masseprosent av
materiale mindre enn 63 mm. Mengden av frasiktet
materiale, dvs. materiale større enn 63 mm, angis (i
masseprosent av totalt materiale) og inngår i
klassifiseringen.
Klassifisering av grovkornet og svært grovkornet
jord skal baseres på partikkelstørrelsesfordelingen
alene (se tabell Ved.1-5).

3.2.2 Etter innhold av silt
Når innholdet av leir (≤ 2 m) er mindre enn 15 %
beskrives jordarten etter følgende:
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Tabell Ved.1-5 Betegnelse etter innhold av stein og
blokk

Tabell Ved.1-6 Benevning av morene etter
leirinnhold

MasseFraksjon
Blokk

Stein

prosent
(%)
<5
5 til 20
> 20
< 10
10 til 20
> 20

Betegnelse

Leirinnhold

Betegnelse
Lavt blokkinnhold
Middels blokkinnhold
Høyt blokkinnhold
Lavt steininnhold
Middels steininnhold
Høyt steininnhold

Kommentar: Klassifiseringen av svært grov jord
krever en svært stor prøve. Det er ikke mulig å ta
representative prøver fra borehull for å benytte
denne klassifiseringen.
3.2.4 Annen benevnelse
Når ingen fraksjoner kvalifiserer til substantiv
brukes ordet jordmateriale som substantiv med de
enkelte fraksjoner benevnt i adjektivsform etter
avtakende masseandel.
3.2.5 Morene
Morene er en usortert breavsetning som kan
inneholde alle kornstørrelser fra leir til blokk.

> 15 %

5 - 15 %

Jordarten beskrives som moreneleire
med de øvrige fraksjoner i
adjektivsform.
Jordarten beskrives i adjektivsform
som leirig morene med de øvrige
fraksjoner i adjektivsform i den
utstrekning disse er av betydning for
karakterisering av morenen

3.3 Gradering
For karakterisering av korngraderingen skal
graderingstallet CU = d60/d10 normalt brukes. (d60 =
kornstørrelse hvor 60 % av materialet passerer, d10
= kornstørrelse hvor 10 % av materialet passerer).
Hvis dette av praktiske grunner ikke lar seg gjøre,
kan koeffisienten d75/d25 benyttes. Også maksimal
kornstørrelse dmax og midlere kornstørrelse d50 kan
angis.
Tabell Ved.1-7 Betegnelser basert på
graderingstallet CU

Morenematerialene benevnes generelt som morene
med de forskjellige fraksjoner i adjektivsform etter
avtakende masseandel.
Morene som inneholder mer enn 5 masseprosent
leir benevnes spesielt som vist i Tabell Ved.1-6.

Betegnelse
Ensgradert
Middels gradert
Velgradert

CU = d60/d10
(-)
<6
6 - 15
> 15

Eksempler på korngraderingskurver og angitt klassifisering er vist i figur Ved.1-2

Figur Ved.1-2 Eksempler på korngraderingskurver med angitt klassifisering.
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3.4 Telefarlighet
Jordartenes telefarlighet bedømmes ut fra den
korngradering jordarten har, som vist i tabell
Ved.1-8.
Tabell Ved.1-8 Telefarlighetsklassifisering
Telefarlighetsklassifisering
Telefarlighetsgruppe

Av materiale < 22,4 mm
Masseprosent (%)
< 2 μm

< 20 μm

T1 Ikke telefarlig

<3

T2 Litt telefarlig

3 – 12

T3 Middels
telefarlig
T4 Meget telefarlig

< 200 μm

1)

> 12

< 50

< 40

> 12

> 50

Eksempler på kornfordelingskurver for
jordmaterialer innen de enkelte telegrupper er vist
i figur Ved.1-3.
Figur Ved.1-4 Kornformbetegnelser
3.6 Lagringstetthet
Jordartens relative lagringstetthet kan uttrykkes
som en densitetsindeks ID for grove jordarter
(sand og grus) og avhenger av poretallet (e) ved
naturlig lagring og hvordan dette forholder seg til
største (emax) (løseste lagring), og minste poretall
(emin) (fasteste lagring), bestemt i laboratoriet.
ID = 100 ∙ (emax − e)⁄(emax − emin )

Figur Ved.1-3 Eksempler på telefarlighetsklassifisering

Omtrentlige angivelser av lagringstetthet er gitt i
tabell Ved.1-9.

3.5 Kornform
Kornformen gis betegnelse etter forholdet mellom
flisighet (bredde/tykkelse) og stenglighet
(lengde/tykkelse). Tykkelsen settes lik den minste
maskevidde i det stavsikt kornet kan passere og
bredden lik den minste maskevidde i det
maskesikt som kornet kan passere. Kornets
lengde måles direkte. Kornformbetegnelsene
fremgår av figur Ved.1-4 nedenfor.
I tillegg til kornformbetegnelsen angis om kornet
er meget kantet, kantet, kantavrundet, avrundet
eller meget avrundet. For materialer som inngår i
standard sorteringer angis om materialet er knust
(K), naturlig (N) eller delvis knust (NK). Overflaten
betegnes som glatt eller ru.

R210 Laboratorieundersøkelser

Tabell Ved.1-9 Betegnelser på lagringstetthet
Lagringstetthet

ID (%)

Løs

< 30

Middels

30 – 80

Tett

> 80

3.7 Plastisitet
Plastisk jord kan også betegnes i henhold til målt
plastisitetsindeks, se Tabell Ved.1-10.
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3.8.2 Torv

Tabell Ved.1-10 Betegnelser på plastisitet
Betegnelse av

Betegnelse av

Ip

leire

plastisitet

(%)

Lav

< 10

Middels høy

10 - 20

Høy

> 20

Lite plastisk
Middels plastisk
Meget plastisk

Torv er mer eller mindre omvandlede planterester.
Etter formuldingsgraden klassifiseres torv i
henhold til von Post skala H1 - H10, se tabell
Ved.1-12.
3.8.3 Gytje og dy
Gytje og dy består av vannavsatte plante- og
dyrerester. De kan virke fete og elastiske.

3.8 Organiske jordarter
Betegnelsen av jord som hovedsakelig inneholder
organisk stoff er oppsummert i tabell Ved.1-11. I
tilfeller der det foreligger et organisk materiale
med mineralbestanddeler, benyttes betegnelser
som for eksempel: fin sandig torv.
Tabell Ved.1-11 Betegnelser på organiske
jordarter
Benevnelse

gjenkjennelig plantestruktur,

Matjord er det øvre moldholdige jordlag.

viser noe styrke.
Delvis fibrig
torv,
mellomtorv

3.8.5 Regler for benevning
- når innholdet av det organiske materiale utgjør
mer enn 20 prosent av tørrstoffet, benyttes den
organiske jordarts navn alene.

Gjenkjennelig plantestruktur,
ingen styrke i planterestene.

Amorf torv,

Ingen synlig plantestruktur,

svarttorv

svampig konsistens

- når innholdet ligger mellom 20 og 6 prosent,
benyttes den organiske jordarts navn i
substantivform, mens det mineralske innhold
angis i adjektivform.

Nedbrutt struktur av organisk
Gytje og dy

materiale, kan inneholde
mineralske komponenter.
Planterester, levende

Humus

organismer sammen med ikkeorganisk innhold (utgjør
vanligvis topplaget).

Mold, matjord

Dy er en strukturløs masse rik på utfelte
humuskolloider av brunsvart farge, som ikke blir
lysere ved tørking. Overgangsformer mellom disse
tilstandene finnes.
3.8.4 Mold og matjord
Mold er sterkt omdannet organisk materiale med
løs struktur.

Beskrivelse
Fibrig struktur, lett

Fibrig torv

Gytje viser vanligvis organisk struktur og har en
gråbrun eller grågrønn farge som blir lysere ved
tørking. Grovgytje viser tydelig struktur, fingytje
mindre tydelig.

Sterkt omvandlet organisk

- ligger innholdet mellom 6 og 2 prosent,
benyttes den mineralske jordarts navn i
substantivform, mens det organiske innhold
angis i adjektivform.
Eksempler på benevning: Leirig gytje, sandig torv,
gytjeholdig leire, humusholdig sand.

materiale med løs struktur.

3.8.1 Humusinnhold
Humus er en fellesbetegnelse på organisk
materiale i jordarter. Små mengder med fordelt
organisk innhold i en jord kan produsere en
distinkt lukt og farge. Intensiteten av lukten og
fargen indikerer mengden av organisk innhold og
bør beskrives.
Målt innhold av humus i mineraljordartene bør
angis i masseprosent av tørrstoff. Da
måleresultatet avhenger sterkt av hvilken
analysemetode som benyttes, skal metoden angis
(gløding, lutekstraksjon, syretest).
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Mekaniske egenskaper
4.1 Skjærfasthet
En jordarts mekaniske styrke bestemmes ved
konusforsøk, enaksiale trykkforsøk, forsøk i
treaksialcelle eller ved direkte skjærforsøk i
laboratoriet og ved vingebor eller trykksondering i
felt. Målt styrke benevnes skjærfasthet.
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Tabell Ved.1-12 Klassifisering av torv etter von Post skala
Type torv

Klasse
H1
H2

Kjennetegn
Helt uomvandlet torv, rent vann utskilles ved krysting av torven. Lett
synlige planterester.
Nesten uomvandlet torv, vannet som utskilles ved krysting er nesten helt
klart og fargeløst. Lett synlige planterester.
Meget lite omvandlet, svakt gjørmeholdig torv. Vannet som utskilles ved

Fibertorv

H3

krysting er gjørmeholdig. Torvfibrene presses ikke mellom fingrene ved
krysting, opprinnelig torvstruktur er synlig.
Lite omvandlet, noe gjørmeholdig torv. Vannet som utskilles ved krysting

H4

er gjørmeholdig. Torven blir noe gjørmete ved krysting, men opprinnelig
struktur er synlig.
Noe omvandlet, gjørmete torv. Planterester svakt synlige. Noen fibre

H5

presses mellom fingrene sammen med gjørmete vann ved krysting. Den
krystede torven er gjørmete.
Noe omvandlet, gjørmete torv. Planterester lite synlige. Mindre enn en

Mellomtorv

H6

tredjedel av torven presses mellom fingrene ved krysting. Den krystede
torven er meget gjørmete.
Mye omvandlet, meget gjørmete torv. Planterester lite synlige. Omlag

H7

halvparten av torven presses mellom fingrene ved krysting. Utskilt væske
har fast konsistens.
Mye omvandlet torv. Planterester meget lite synlige. Omlag to tredjedeler

H8

av torven presses mellom fingrene ved krysting. Gjenværende materiale
er for det meste røtter og motstandsdyktige fibre.

Svarttorv

H9
H10

Nesten fullstendig omvandlet, gjørme-lik torv. Nesten ingen planterester
er synlige. Nesten all torven kan presses mellom fingrene ved krysting.
Fullstendig omvandlet torv. Ingen planterester er synlige. All torven kan
presses mellom fingrene ved krysting.

Ved udrenerte forsøk måles udrenert skjærfasthet
cu. Metoder for måling av udrenert skjærfasthet er
vist i tabell Ved.1-13.

Tabell Ved.1-13 Bestemmelse av udrenert
skjærfasthet cu
Udrenert

Skjærspenningen  på et bruddplan i jorda kan
uttrykkes med følgende formel

Målemetode

skjærfasthet
cuC

𝜏 = (𝜎 − 𝑢 + 𝑎) ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜙
hvor:

cuE

 = skjærspenning på bruddplanet
 = normalspenning på bruddplanet

cuD
cufc (uomrørt ),

u = poretrykk i porevannet
a = attraksjon i materialet
 = materialets friksjonsvinkel

curfc (omrørt)
cuuc

Ved treaksialforsøk og trykksondering med
poretrykksmåling kan jordas
effektivspenningsparametere attraksjon a og
friksjonsvinkel  bestemmes.

Aktivt treaksialforsøk
(compression test)
Passivt treaksialforsøk
(extension test)
Direkte skjærforsøk
Konusforsøk (fall-cone test)
Enkelt trykkforsøk unconfined
compression test)

cufv (uomrørt),

Vingeborforsøk (field vane

curfv (omrørt)

test)

cucptu

Trykksondering (med
poretrykksmåling)

Betegnelse av leire og udrenert skjærfasthet gis i
henhold til tabell Ved.1-14 nedenfor.
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a = referansespenning = 100 kPa

Tabell Ved.1-14 Betegnelser på leire ut fra
udrenert skjærfasthet

c’ = forkonsolideringsspenning

Betegnelse av

Betegnelse av

cu

leire

skjærfasthet

(kPa)

Svært lav

< 10

Lav

10 - 25

Middels

25 – 50

Høy

> 50

Meget bløt
Bløt
Middels fast
Fast

Primærtøyningen (relativdeformasjonen) 0-1 når
effektivspenningen økes fra 0' til 1', beregnes
for de respektive regnemodellene.
Deformasjonen (setningen) av et jordlag med
tykkelse H er gitt ved:
δ= ∑ε∙H
0−H

4.2 Sensitivitet

4.3.2 Bestemmelse av modultall

Sensitivitet St er forholdet mellom udrenert
skjærfasthet av uforstyrret og omrørt materiale
hvor cu er uforstyrret og cur omrørt verdi.

Modultallet m kan finnes ved laboratorieforsøk,
vanligvis i ødometer. Basert på valgt regnemodell
foretas bestemmelsen av m fra ' -  eller ' - M
kurver.

𝐒𝐭 =

𝐜𝐮
⁄𝐜𝐮𝐫

Modultallet for friksjonsjordarter bestemmes
alternativt ved feltforsøk (CPTU, skruplate).

Betegnelser basert på sensitivitet er vist i tabell
Ved.1-15.
Tabell Ved.1-15 Betegnelser basert på sensitivitet
Betegnelse av

Betegnelse av

St

leire

sensitivitet

(-)

Lav

<8

Middels

8 - 30

Høy

> 30

Lite sensitiv
Middels sensitiv
Meget sensitiv

Med kvikkleire forstås en leire som i omrørt
tilstand har skjærfasthet cur  0,5 kPa.

Forsøksbetingelsene, for eksempel
hovedspenningsforholdet, må tilpasses det
praktiske problem, og m-verdien tas ut slik at det
blir best mulig overensstemmelse med
måleverdiene i det aktuelle spenningsområdet.
4.3.3 Empiriske verdier
Nedenstående Tabell Ved.1-16 gir en grov
orientering om hvilke modultallverdier som kan
forventes for norske jordarter:
Tabell Ved.1-16 Erfaringsverdier for modultall

4.3 Deformasjonsegenskaper

Sand

Leire

(regnemodell 2)

(regnemodell 3)

Lagring

4.3.1 Generelt
En jordarts primære motstand mot deformasjon er
gitt ved materialets (deformasjonsmodul):

Løs
Middels
Fast

M = ∆σ′⁄ε

m
(-)
< 100
100 - 250
> 250

Høyt (> 50 %)
Middels

4.3.4 Deformasjoners tidsforløp

I praksis vil en (eventuelt en kombinasjon av to) av
følgende regnemodeller kunne representere en
jordarts deformasjonsmotstand:

gitt ved:

3) 𝑀 = 𝑚 ∙ 𝜎′ (leire, fin silt for spenninger høyere
enn c’)

R210 Laboratorieundersøkelser

< 10
> 30

Tiden (t) for en viss konsolideringsgrad (Up %) er

2
t = Tp ∙ H ⁄𝑐𝑣

hvor:

2) 𝑀 = 𝑚 ∙ √𝜎𝑎 ∙ 𝜎′ (sand, grus, grov silt)

m = modultall

(-)
10 – 30

Lavt (< 25 %)

Hvor  er tøyningen forårsaket av
effektivspenningsendringen '.

1) 𝑀 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (overkonsolidert jord for
spenninger lavere enn c’, eventuelt ved
svelling)

m

Vanninnhold

Tp = tidsfaktor avhengig av Up og
tøyningsfordelingen med dybden.
H = drensvegens lengde
cv = konsolideringskoeffisient, bestemmes
normalt ved ødometerforsøk i laboratoriet
Norske leirer har normalt cv = 2 - 25 m2/år, mens
utenlandske høyplastiske leirer kan ha langt lavere
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verdier. For silt og sand kan cv variere fra hundre
til flere tusen ganger disse verdier.

Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210

Geologiske tilleggsopplysninger
Eksempler på tilleggsopplysninger som det kan
være av interesse å ta med ved beskrivelsen av
jordarter.

NGF, Melding nr. 2 Revidert 2011: Veiledning for
symboler og definisjoner i geoteknikk,
Identifisering og klassifisering av jord.

5.1 Opprinnelse

NS-EN ISO 14688-1:2002: Geoteknikk Identifisering og klassifisering av jord - Del 1:
Identifisering og beskrivelse.

Morene, flysand, marin leire, elvesand,
forvitringsgrus, skjellsand, fyllmasse.
5.2 Innhold, sammensetning, utseende
Kvartssand, fyllittgrus, blokk- og steininnhold,
trerester, innhold av skjell, jernsulfid, saltinnhold,
kalkinnhold,
5.3 Endringer etter at jordarten er avsatt
Overkonsolidert, forvitret, utvasket, oppsprukket,
sementert, omdannet til tørrskorpe.

NS-EN ISO 14688-2:2004: Geoteknikk Identifisering og klassifisering av jord - Del 2:
Klassifiseringsprinsipper.
CEN ISO/TS 17892-9:2004: Geotekniske felt- og
laboratorieundersøkelser. Laboratorieprøving av
jord. Del 9: Konsolidert treaksialprøving av mettet
jord.
NS 8018 (1993): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Bestemmelse av endimensjonale
konsolideringsegenskaper ved ødometerprøving.
Metode med kontinuerlig belastning.
Von Post, Lennart, (1921): Upplysninger rørande
Sveriges Geologiska Undersøknings
torvmarksrekognosering, Sveriges Geologiska
Undersøkning, Serie D, no. 52, Stockholm.
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Vedlegg 2 Bergartsklassifisering
Mars 2015 (erstatter vedlegg 2 Håndbok 014, april 2005)

Struktur i bergartssammenheng:

Hensikt
Å klassifisere bergarter inngår som et ledd i å
bestemme steinmaterialers brukbarhet
(egenskaper) til ulike formål. Det er nødvendig med
kunnskap om ulike petrografiske
klassifikasjonssystemer for generell geologisk
kartlegging av materialforekomster og vedrørende
stabilitet og drift ved bygging av veg.
For ikke å overskride rammen for håndboken,
beskrives et forenklet klassifikasjonssystem. Dette vil
være veiledende ved videre undersøkelser og testing
av steinmaterialer etter metode 112 eller 113, og
delvis også metode 111. Systemet bygger på en
visuell klassifikasjon av de hyppigst forekommende,
norske bergarter, samt deres innhold av mineraler i
sin alminnelighet.

Definisjoner
Bergart: Et naturlig dannet, fast stoff sammensatt
av minst ett, helst flere mineraler.

Mineral: En molekylgruppe med en bestemt kjemisk
sammensetning. De kan være ordnet i en bestemt
krystallisasjonsform med særtrekk. De fleste
mineraler er krystallinske.

Magmatiske bergarter: Bergarter som er størknet
fra en smeltet masse, enten på eller nær
jordoverflaten, vulkanske eller på større dyp,
plutoniske (dypbergarter).

Sedimentære bergarter: Bergarter med opprinnelse i
et sediment (avsetning på havbunn eller på
jordoverflaten), og herdet hovedsakelig ved
trykkpåvirkning.

Viktige egenskaper hos mineraler:

Metamorfe bergarter: Omdannede bergarter med
mer eller mindre bevarte særtrekk fra en tidligere
fase eller opprinnelse (f.eks. magmatisk og/eller
sedimentær).

R210 Laboratorieundersøkelser

- lagmessig oppbygning eller skifrig (heterogen)
- homogen - jevnhet, massiv
- oppsprekking, opptreden av planparallelle eller
uregelmessig bruddflater i en eller flere
retninger
- porfyrisk, der store enkeltkrystaller opptrer i en
finkornet masse
- porøs, med tydelige hulrom
- forvitret, der ett eller flere forskjellige mineraler er
omdannet og derved svekker bergartens fasthet,
samt forandrer øvrige strukturer
- kornstørrelse:
- finkornet (korndiameter < 1,0 mm)
- middelskornet (korndiameter 1,0-5,0 mm)
- grovkornet (korndiameter > 5,0 mm)
- amorf - glassaktig, ikke krystallin
- konglomeratisk, der ulike bergartsfragmenter
ligger sementert i bergarten, gjerne i form av
boller eller biter mer eller mindre rundet
- pegmatittisk, der svært store krystaller er
utviklet som kropper, årer, konkresjoner eller
bånd i en bergart
- teksturer, mikrostrukturer i
mineralsammenheng
- form:
- uregelmessig kornet menes at mineralene har
uregelmessige korngrenser til hverandre
- prismatisk betyr mer eller mindre avlange
korn (f.eks. porfyrisk)
- sjiktig betyr krystall med krystalloppbygning
i sjikt/lag
- stråleformet betyr krystallutvikling som
stråler fra et punkt i form av lange prismer
eller fibre

- farge henspeiler på egenfargen hos mineraler.
Enkeltmineraler vil i større mengder i en bergart
gi farge til denne.
- brudd henspeiler på bruddflater som skyldes
egenskaper karakteristiske hos enkelte
mineraler i form av planparallelle kløv i en eller
flere retninger
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- hardhet betegner ripemotstand mot et annet
medium, f.eks. glass, stål, messing, fingernegl
med kjent hardhet. Prøvd mot enkeltmineraler
etter Mohs hardhetsskala, tabell Vedl.2-1.
- krystallsystemer: Mineraler opptrer i sju ulike
hovedformer og i et utall av varianter av disse
avhengig av indre oppbygging.
- krystallflater: Utviklede flater på enkeltkrystaller
som har opphav i mineralets krystallform.
- strekprøve utføres i forbindelse med hardhetstest.
Mineraler kan eksempelvis risses mot et
uglassert porselensskår for fargetest.
Mineraler: De viktigste bergartsdannende
mineralene er silikater, hvorav feltspat utgjør ca.
60 % av jordskorpen. Pyroksen og amfibol utgjør
ca. 16 %, kvarts ca. 12 %, glimmer ca. 4 %, mens de
resterende 8 % består av mer enn 2000 kjente
mineraler av ulik type. De viktigste mineraler og
deres visuelle egenskaper er følgende: (se tabell
Vedl.2-2).

Referanser
For ytterligere studium:
Nystuen, J.P. (1972): Mineralogi og petrografi.
Universitetsforlaget
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Veglaboratoriet
(1976): Bestemmelsestabeller for mineraler og
bergarter. Intern rapport nr. 704, Oslo

Kommentar 1. Denne klassifikasjonsmodellen,
sammen med definisjoner på ulike typer mineraler
og bergarter vil være den minimumkunnskap som
skal til for å utføre en grov petrografisk
klassifikasjon. Referanselisten gir henvisning til
litteratur på norsk der basiskunnskaper om geologi
og petrografi kan innhentes.

Bergarter: I tabell Vedl.2- 3 er de viktigste
bergartstyper som opptrer i Norge beskrevet. Det
opptrer imidlertid mange varianter med avvikende
mineralinnhold, eller som er så finkornet at de ikke
lar seg bestemme visuelt. Mikroskopisk analyse kan
da være aktuelt, se metode 112 og 113.
Tabell Ved.2-1. Mohs hardhetsskala.
Mineral

Hardhet

Talk

1

Gips

2

Kalsitt

3

Fluoritt

4

Apatitt

5

Feltspat

6

Kvarts

7

Topas

8

Korund

9

Diamant

10

Referansemateriale

Hardhet

Negl

2,5

Messing

4,5

Stål

5,5

Glass

6,0
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Tabell Ved.2-2. De viktigste mineraler og deres visuelle egenskaper.
Mineral

Farge

Form

Kløvretninger

Hardhet

Strekfarge

Finnes i bergartene

Feltspat

Lys grå til

Uregelmessig

Hvit

Magmatiske, de fleste

kornet eller
prismatisk

2, av og til 3
nær terning

6

hvit eller
rødlig grå
Amfibol

Svart, dyp
brungrønn,
grågrønn

Uregelm. kornet
eller langprismatisk
stenglig, fibrig

1-2, vinkel
ca. 60/120°

5-6

Hvit til lys
grønnlig

Magmatiske,
metamorfe

Pyroksen

Svart, dyp

Uregelmessig

Lys

kornet eller
kortprismatisk

1-2,
vinkel ca. 90°

5-6

brungrønn,
grågrønn

Magmatiske, enkelte
metamorfe

Hvit til grå

Uregelmessig
kornet

Ingen

7

Kvarts

metamorfe, gråvakke,
arkose

grønnlig til
brunlig
Hvit

Enkelte magmatiske,
metamorfe, sandstein,
kvartsitt

Olivin

Olivengrønn
til gulgrønn

Uregelmessig
kornet

Svakt utviklet

6,5-7

Hvit

Magmatiske uten
kvarts

Serpentin

Grønn til
gulgrønn

Kornet eller fibrig

Svake

3-4

Grønnlig
hvit

Metamorfe (omdannet
olivin)

Kalkspat

Hvit til grå,
gulaktig,
brunaktig

Uregelmessig
kornet

3 gode,
rombohedralt

3

Hvit

Sedimentære,
metamorfe. Bruser
med saltsyre.

Dolomitt

Hvit til grå,

Uregelmessig
kornet

3 gode,
rombohedralt

3(4-5)

Hvit

Sedimentære,

gulaktig,
brunaktig

metamorfe. Bruser
med saltsyre.

Glimmer

Grålig hvit
eller
svartbrun

Sjiktig,
plateformet

1 god

2-3

Hvit eller lys
grønnlig til
brunlig

Metamorfe. Elastiske
enkeltsjikt typiske.
Ofte "metallisk" glans

Kloritt

Grågrønn til
gråsvart

Sjiktig, skjellaktig,
kornet

1 god

1-2,5

Hvit til lys

Metamorfe. Ikke
elastiske enkeltsjikt

Grønn,

Uregelmessig

1

6-7

Gråaktig

Metamorfe

gulgrønn,
brungrønn

kornet til
prismatisk

Granat

Rødbrun,
grønnbrun,
svart

Runde korn, ofte
med krystallform

Ingen

6,5-7,5

Hvit til blek
rødbrun

Metamorfe

Kis

Metallisk gul,

Kornet, men også

1-3

1-6

grå eller
blåaktig
m.m.

andre former:
Sjiktig, terning,
oktaeder m.m.

Mørk grå til
svart

Eruptive, metamorfe

(Ulike
typer)

Leirmineraler

Hvit til grå,
nyanser i
grønt, brunt
og blått

Kryptokrystallint,
sjiktig

-

Omdanningsprodukter,
hovedsakelig etter
feltspat. Lyse typer er
ofte svellende ved
opptak av vann.

Epidot
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Tabell Ved.2-3. De viktigste bergartstyper (fortsetter neste side).
Type og navn

Mineralinnhold

Ca. volum %

Struktur

Andre karakteristika

Pyroksen (og amfibol)

50-80

Homogen, av og til

Mørk grå til grønnlig grå, massiv.

Feltspat (1 type)

40-10

porfyrisk eller porøs.

Lavabergart.

Olivin

0-10

Middelskornet

Som basalt. Lysere

Se over

Homogen, som regel

Mørk grå til grønnlig grå, massiv.

finkornet

Lavabergart.

Magmatiske
Basalt

Diabas

varianter har mer
feltspat
Porfyr

Varierende med

Opptrer som gangbergart.
Homogen, porfyrisk.

Porfyrisk med feltspat, pyroksen

feltspat, pyroksen,

Varierer

Krystaller av ett

eller kvarts. Lavabergart eller

amfibol og/eller

mineral klart større

gangbergart. Grå til brunlig grå,

kvarts

enn grunnmassen

rustrød eller grønnlig grå

som er finkornet
Pegmatitt

Kvarts, feltspat,

Varierer

glimmer, m.m.

Svært grovkornet.

Hvit, grå, rødlig grå mest vanlig

Ofte krystaller i
størrelse på flere cm

Tuff

Granitt

Dioritt

Slam og støvpartikler

Varierer

Finkornet til amorf,

Grå til brunlig i sjikt. Vulkansk

med ulik

skifrig lite fast eller

sedimentær. Fragmenter av

sammensetning

glassaktig med

lavabergarter forekommer. Ligger

fragmenter

mellom lavastrømmer.

Feltspat (2 typer)

50-70

Homogen,

Lys grå til rødlig grå. Kan ha svak

Amfibol

20-0

middelskornet.

skifrig struktur (foliasjon) ved

Glimmer

0-20

Finkornet = aplittisk

dannelse fra metamorfe b.a.

Kvarts

30-10

Feltspat (1 type),

Varierer

amfibol
Granodioritt

"gneisgranitt"
Homogen, som

Hvitaktig til grå

granitt

Feltspat (2 typer),

Rødlig grå

(pyroksen), glimmer,
kvarts
Kvartsdioritt

Feltspat (1 type)

Syenitt

Feltspat (2 typer)

60-80

Homogen,

Amfibol

30-10

middelskornet

Glimmer

10-0

Kvarts

0-10

Pyroksen

70-50

Homogen,

Mørk grå til grønnlig grå eller

Feltspat (1 type)

30-20

middelskornet

brunlig. Av og til "lagdelt" med

Olivin

0-30

Gabbro

Lys grå
Grå til rødlig grå

dioritt eller peridotitt. Grå,
grågrønn. Brun ved forvitring.

Peridotitt

Olivin

70-30

Rundete korn,

Pyroksen

30-70

middelskornet

Lys grå til grå, rødlig eller gulaktig.

Kvarts-

Kvarts

90-100

Benket eller noe

Grå i nyanser, samt grønnlige eller

sandstein

Feltspat, kalkspat,

10-0

skifrig

rødlige.

Varierer

Benket eller noe

Variable farger.

skifrig

Sedimentasjonsstrukturer forek.

Sedimentære

m.m.
Gråvakke

Kvarts

(sandstein)

Feltspat

Arkose

Andre mineraler

Konglomerat

Bergartsfragmenter,

Sedimentasjonsstrukturer forek.

Rundete b.-fragmenter forek.
Varierer

Boller fra 1 eller flere

"boller" i sandstein,

b.a., svakere

gråvakke eller

skifrig/lagdelt

siltstein
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Tabell Ved.2-3. De viktigste bergartstyper (fortsetter fra forrige side).
Type og navn

Mineralinnhold

Ca. volum %

Struktur

Andre karakteristika

Siltstein

Kvarts, feltspat,

Varierer

Utpreget skifrig og

Grå til nesten svart. Grønne og røde

Leirstein

leirmineraler,
organiske rester
(kullstoff), m.m.

lagdelt. Finkornet til
amorf.

varianter ved innhold av jernoksyder.
Svarte, ofte med svovelkis og/eller
gips. Sedimentære strukturer.
Strekprøve er svart ved innhold av
kullstoff.

Kalkstein

Kalkspat/dolomitt

80-100

Benket eller lagdelt.

Hvit til grå, varianter rødlige,

Feltspat, kvarts,
m.m.

20-0

Finkornet til amorf.

grønnlige eller gulbrune. Bruser med
fortynnet saltsyre.

Kvartsitt

Kvarts
Feltspat
Andre mineraler

90-100
10-0

Kornig eller
glassaktig. Svakt
skifrig eller benket

Hvit til grå, splintrig brudd.
Mer feltspat: arkose/sparagmitt

Fyllitt

Glimmer og kloritt
Feltspat, kvarts,
kalkspat, granat,
m.m.

> 50
Varierer

Sterkt skifrig, bløt
som regel finkornet til
middelskornet.
Ofte sterkt foldet

Middels grå til nesten svart, grønnlig
til brunlig grå.

Glimmerskifer

Glimmer
Feltspat, amfibol,
kvarts, granat,
kalkspat, m.m.

> 50
Varierer

Skifrig, middelskornet, men ofte
variabel kornstørrelse
og/eller lagmessig
sammensetning

Grå i nyanser, ofte i grønt eller brunt.

Gneis

Feltspat, kvarts,
amfibol, pyroksen,
glimmer, granat,
m.m.

Varierer

Oftest noe skifrig
båndet eller benket.
Inhomogen med
variabel kornstørrelse

Nyanser i grått, rødlige feltspatrike,
mørke bånd med amfibol, pyroksen
og glimmer.

Amfibolitt

Amfibol
Feltspat
Glimmer, granat,
kvarts, m.m.

> 50
< 40
Varierer

Noe skifrig eller
massiv homogen.
Middelskornet

Mørk grå til svart eller grønnlig grå.
Ofte som bånd eller større kropper i
gneis.

Grønnstein

Amfibol, (pyroksen)
Feltspat, glimmer,
(kloritt), serpentin,
epidot, m.m.

> 50
Varierer

Massiv eller noe
skifrig.
Middelskornet.

Grågrønn. Omdannet gabbro (dioritt)
eller basalt.

Marmor

Kalkspat, dolomitt
Kvarts, feltspat,
granat, m.m.

80-100
20-0

Benket,
middelskornet.

Hvit til grå, marmorert også i gult,
rødt, grønt eller brunt etter tidligere
lagflate. Løses i saltsyre

Hornfels

Kalksilikater,

Varierer

Glassaktig, benket og

Nyanser i grått, ofte marmorert i

båndet.
Finkornet.

grønt, gult eller brunt.
Som oftest omdannet fra ulike skifre
ved høy temperatur.

Metamorfe

feltspat, pyroksen,
granat, kvarts, m.m.
Serpentinitt

Serpentin

> 50

Massiv middelskornet,

"Fet" å ta på. Farger i grønt og gult,

Kleberstein

Karbonater, talk,
kloritt, m.m.

Varierer

eller som
linser/kropper/bånd
med varierende
kornstørrelse.

som oftest brunforvitret overflate.
Omdannet fra olivin. Kleber:
overveiende grå marmorert.
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Vedlegg 3 Geotekniske rutineundersøkelser
Mai 2015 (erstatter Vedlegg 3, april 2005)

Hensikt
Formålet med dette vedlegget er å beskrive hvilke
geotekniske undersøkelser som normalt utføres på
jordprøver og hvilke resultater som kan oppnås.

Kommentar: Dersom det tar mer enn 2 uker før
prøver åpnes, må oppdragsgiver varsles. Ved stor
prøvetilgang skal kjøp av tjenester fra andre
laboratorier vurderes for å unngå for lang liggetid
før analyser utføres.

1.1 Prinsipp
For å bestemme sammensetning og styrke- og
setningsegenskaper av løsmasser er det nødvendig
å hente opp prøver av jordlagene for å klassifisere
og undersøke prøvene ved laboratorieanalyser.
Avhengig av formål benyttes ulike
prøvetakingsmetoder. Kvalitetsmessig deles
metodene inn i kategorigrupper i samsvar med NSEN 1997-2:2007+NA:2008 Eurokode 7: Geoteknisk
prosjektering, Del 2: Regler basert på
grunnundersøkelser og laboratorieprøver, se tabell
Ved.3-1.

Definisjoner
Prøvetakingskategorier A, B og C:

A. Uforstyrret prøve: uendret lagrekke og intakte
mekaniske egenskaper.

B. Forstyrret prøve: uendret lagrekke, men endrede
mekaniske egenskaper.
C. Omrørt prøve: endret lagrekke og endrede
mekaniske egenskaper.
Tabell Ved.3-1 Sammenheng mellom prøvetakingskategorier og prøvekvalitetsklasse (Eurokode 7)

De fleste materialparametere som anvendes ved
geoteknisk prosjektering bestemmes ved målinger i
laboratoriet. Måling av jordas styrke- og
deformasjonsegenskaper krever normalt
utforstyrrede prøver, mens andre forsøk kan
utføres på omrørte og representative prøver.

Jordartsegenskaper /

I laboratoriet lagres prøvene i kjølerom (ca. 6° C,
med høy fuktighet) og lagringstiden før
prøveåpning må også gjøres så kort som mulig
(innen 2 uker).
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2

3

4

Kornstørrelse

X

X

X

X

Vanninnhold

X

X

X

Densitet, ID, permeabilitet

X

X

Kompressibilitet, skjærfasthet

X

5

Uendrede jordarteegenskaper

Analyseplaner for prøvematerialet vil nødvendigvis
variere med problemstillingen. I denne
sammenheng understrekes det at prøvekvaliteten
for bløte og sensitive leirer er svært avhengig av
skånsom behandling ved opptak og transport inn til
laboratoriet.
Prøvene må oppbevares frostfritt og ikke i sterk
varme eller direkte sol. Prøvesylindrene pakkes i
godt forede, isolerte kasser, se figur Ved.3-1, og
de må ligge fast og stødig. Slag, støt og vibrasjoner
må unngås. Transport av slike prøver bør så langt
det er mulig skje direkte etter opptak med
personbil eller varebil.

1

kvalitetsklasse

Egenskaper som kan
bestemmes
Lagdeling og rekkefølge

X

X

X

X

wL og wP, s, organisk innhold

X

X

X

X

Vanninnhold

X

X

X

, ID, porøsitet e, permeabilitet k

X

X

Kompressibilitet, skjærfasthet

X

Prøvetakingskategorier

A

X

B
C

Stempelprøvetaker: For opptak av uforstyrrede
prøver benyttes i hovedsak stempelprøvetakere
vanligvis med Ø 54 mm diameter (men også Ø 75
mm). For spesielle prosjekter benyttes Ø 250 mm
blokkprøvetaker (Sherbrook). Det kan også
anvendes stempelprøvetaker for opptak av
forstyrrede prøver i friksjonsmasser.
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For opptak av omrørte prøver kan ramprøvetakere,
skovlbor, naverbor og/eller graving benyttes.

Representative prøver: Prøver innen prøvekategori B
og C.

Ved opptak av prøver i felt blir det fylt ut borkort
for hvert profil med angivelse av blant annet
dybdeintervall, antatt jordart og identifikasjonsnummer for hver prøvesylinder.
Bestilling av analyser gjøres ved påskrift på
borkortet, se figur Ved.3-4, eller ved utfylling av
bestillingsskjema, tabell Ved.3-3. Borkortet (ev.
kopi) skal uansett følge med analysebestillingen til
laboratoriet. Jordartsbeskrivelsen og merknader på
borkortet er til stor nytte for laborantene ved
vurdering av arbeidets omfang og tidsforbruket, og
dermed også nødvendig for å kunne arbeide
rasjonelt og overholde tidsfrister.
4.2 Prøveåpning
For uforstyrrede sylinderprøver kreves det en
utskyverbenk, se figur Ved.3-3, som sikrer at
utkjøring og oppdeling av prøven kan skje
skånsomt. Prøvesylinderen monteres forsiktig i
benken og festes med klemmer etter at
gummipropper er tatt av. Stempelet kjøres så frem
til kontakt med prøven etter at sentreringsring og
gummiskive er montert mot prøveenden.
Aluminiumsfolie festes til parallellstaget slik at
prøven kan transporteres på folien. Bajonetten
festes til stempelpropp i sylinderens andre ende og
til parallellstaget før utkjøringen starter

Figur Ved.3-1 Transportkasse for prøver med
sensitive masser

Utstyr
- utskyverbenk for sylinderprøver (Ø 54 mm plast/
stål, Ø 75 mm stål)
- utstyr for nedtrimming til mindre prøvediameter
(eks. fra Ø 250 mm)
- utstyr nevnt under de aktuelle
prøvingsmetodene

Fremgangsmåte
4.1 Rutineanalyser
I en vanlig analyse av en uforstyrret prøveserie
(f.eks. Ø 54 mm sylinderprøver) inngår visuell
klassifisering av jordart, bestemmelse av
vanninnhold, tyngdetetthet og udrenert
skjærfasthet ved konusforsøk og enaksiale
trykkforsøk. Videre bestemmes normalt
konsistensgrensene og korngraderingen for hver
3.-4. prøve, se figur Ved.3-2.
For annet enn uforstyrret kohesjonsmateriale vil det
rutinemessige analyseomfanget reduseres i tråd
med hva som antas relevant for prøvematerialet, se
tabell Ved.3-1.

Det må også påsees at mottakerbenk av pleksiglass
er ren og fastgjort, og at overkanten ligger i samme
plan som underkant prøve slik at denne ikke
påføres forstyrrelser under utskyving. Når alt dette
er klart og kontrollert kan prøves presses ut i rolig
tempo samtidig som det kontrolleres at prøven glir
lett over på tinnfolien. Hvis prøven viser tegn til å
stoppe opp, må stempeltrykket reduseres til null
slik at ikke prøven komprimeres og forstyrres.
Årsaken til stopp i utskyvingen må undersøkes og
eventuelle feil rettes før videre utskyving fortsetter.
Når prøven er kjørt ut, foretar laboranten en visuell
klassifisering av prøvematerialet med hensyn til
jordart, lagdeling, eventuelt grad av
prøveforstyrrelse m.m. Denne visuelle klassifisering
vil være avhengig av erfaring og må sammenholdes
med de målte verdier som f.eks. korngradering og
deformasjonsbildet for enaksiale trykkforsøk.
Dersom problemstillingen krever mer omfattende
analyser enn det som er vist på tabell Ved.3-3, må
dette spesifiseres ved bestilling

Behovet for korngraderingsanalyser for hvert
prøvehull skal vurderes og angis av saksbehandler
(Korngradering skal alltid utføres for treaks- og
ødometerprøver.).
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Figur Ved.3-2 Norm for inndeling av rutineanalyser på homogene og intakte 54 mm prøver i
kohesjonsjordarter

Figur Ved.3-3 Bilde av 54 mm sylinder montert i hydraulisk utskyverbenk

R210 Laboratorieundersøkelser

side 420

Mai 2015

Vedlegg 3
Tabell Ved.3-2 Sammenheng mellom jordart, prøvetype og forsøkstype
Rutineforsøk
Jordart prøvetype

Spesialforsøk

54, 75, 95 mm

Representative

54, 75, 95 mm og

Representative

og Blokkprøver

prøver

Blokkprøver

prøver

Leire

Normalt 54mm

Jordart

Jordart

Treaksialforsøk

Treaksialforsøk

Siltig leire

prøver

Tyngdetetthet

Vanninnhold

Ødometerforsøk

Ødometerforsøk

Leirig silt

Alternativt
representative
prøver

Vanninnhold

Konsistens-

Humus-

Humus-

Konsistens-

grenser

bestemmelse ved

bestemmelse ved

grenser

Omrørt konus

glødetap

glødetap

Konusforsøk

Korngradering

Korndensitet

Korndensitet

Enaksiale

Permeabilitet

Permeabilitet

trykkforsøk

Kalk/sement-

Kalk/sement-

Korngradering

prøving

prøving

Fin silt

Grov silt

Normalt

Jordart

Jordart

Treaksialforsøk

Treaksialforsøk

Sand

representative

Vanninnhold

Vanninnhold

Ødometerforsøk

Ødometerforsøk

Sandig grus

prøver

Korngradering

Korngradering

Humus-

Humus-

bestemmelse ved

bestemmelse ved

glødetap

glødetap

Korndensitet

Korndensitet

I grov silt og
sand alternativt
54 mm prøver
Grov grus

Representative

Stein

prøver

Korngradering

Torv

Jordart

Ødometerforsøk

Humus-

Gytje

Tyngdetetthet

Torvødometer-

bestemmelse ved

Dy

Vanninnhold

forsøk

glødetap

På omdannet

Humus-

torv, dy og

bestemmelse ved

gytje også

glødetap

enaksiale
trykkforsøk
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Tabell Ved.3-3 Bestillingsskjema med angivelse av rutineanalyser for prøve til 15 m dybde i relativt homogene
masser
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prøvematerialet utnyttes best mulig selv om avvik
oppstår slik at all relevant informasjon innhentes.
Fotografering av prøver etter utskyving kan
benyttes som tilleggsdokumentasjon for
saksbehandler. Dette anbefales.
5.2 Usikkerhet
En god regel for å sikre tilstrekkelige analyser er at
det tas arkivprøver av representative deler av hver
enkelt prøve, og at disse oppbevares ved
laboratoriet en tid etter at analysearbeidet er
avsluttet.
Normalt oppbevares arkivprøvene i to år før de
kastes. Dette anbefales.
Det kan i enkelte tilfelle være hensiktsmessig å
legge til side og tørke snittprøver fra hver sylinder,
f.eks. ved behov for vurdering av lagdeling.

Rapportering

Figur Ved.3-4 Borkort med bestilling av analyser

Resultater

Ved mottak av borprofil skal saksbehandler
forsikre seg om at de angitte verdier gjengir de
data som er bestemt i laboratoriet.

5.1 Registreringer
Dersom prøvens innhold viser seg å avvike fra det
som er angitt på borkortet, eventuelt antatt ut fra
sonderinger, må det utføres alternative analyser i
et slikt omfang at prøvens egenskaper er
tilstrekkelig kartlagt for den videre
saksbehandling. Hvis ikke saksbehandler er
tilgjengelig for rådspørring, er det laborantens
ansvar å sørge for at tilstrekkelige undersøkelser
blir utført.
Dette understreker behovet for kontakt mellom
saksbehandler og laboratoriepersonalet. Særlig er
det behovet for kommunikasjon ved bestilling av
analysene. Dersom laborantene får vite hensikten
med den aktuelle prøveserie og kravene til
analyseomfang, vil det være mulig for dem å velge
riktig omfang og type av tilleggsundersøkelser.
Slik kommunikasjon forhindrer unødig
ekstraarbeid ved at det utføres for omfattende
analyser når prøveinnholdet avviker fra det som er
antatt i utgangspunktet. På den annen side må

R210 Laboratorieundersøkelser

Rutineundersøkelsene presenteres i borprofil og
kornfordelingskurver, se Figur Ved.3-5 og Figur
Ved.3-6. I dag utføres dette ved hjelp av det PCbaserte programmet LABSYS for registrering,
beregning og opptegning av geotekniske
rutineanalyser på laboratoriet. Kornfordelingsanalysene utføres også av programmet LABSYS.
Resultatene overføres deretter til GeoSuite
programmet for videre presentasjon i
sammenheng med f.eks. lengde- og tverrprofiler
tilknyttet en geoteknisk rapport.

Jordartsbetegnelser må sammenholdes både med
korngraderingskurvene og med laborantenes
visuelle beskrivelse
Borprofilet inneholder standardisert informasjon,
herunder:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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dybden fra terreng. Ved boring i vann fra
elvebunn eller sjøbunn.
prøvens beliggenhet angis ved skråstrek,
eventuelt påføres prøvenummer.
verdier som faller utenfor diagrammet angis
med tall og markeres med pil.
sensitivitet bestemt ved konusforsøk.
verdier som faller utenfor diagrammet angis
med tall og markeres med pil.
ledig til andre data, f.eks. glødetap.
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Referanser
NB! Det er til enhver tid gjeldende standard som er
gyldig foran metodebeskrivelsen i R210.
NS 8016 (1988): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Bestemmelse av udrenert skjærstyrke
ved enaksial trykkprøving
NS 8015 (1988): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Bestemmelse av udrenert skjærstyrke
ved konusprøving
NS 8013 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Vanninnhold
NS 8011 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Densitet

Figur Ved.3-5

NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder, Jords oppbygning. Begreper, terminologi
og symboler
NS 8005 (1990): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Kornfordelingsanalyse av jordprøver
NS 8002 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Konusflytegrensen
NS 8001 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Støtflytegrensen
NS 8000 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder Konsistensgrenser. Begreper, terminologi
og symboler

Eksempel på opptegnet borprofil

Figur Ved.3-6

Eksempler på korngraderingskurver med angitt klassifisering.
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Vedlegg 4 Enheter
Mai 2015 (erstatter versjon juli 1997)

For bruk av enheter gjelder generelt reglene gitt i Det internasjonale enhetssystem (SI), Bureau International
des Poids et Mesures. Følgende grunnenheter gjelder i SI:
Tabell Ved.4-1 Grunnenheter i SI systemet
Enhet

Grunnenhet

Symbol

lengde
masse

meter
kilogram

m
kg

tid

sekund

s

elektrisk strøm

ampere

A

temperatur

kelvin

K

stoffmengde

mol

mol

lysstyrke

candela

cd

Av grunnstørrelsene er bl.a. følgende enheter avledet og gitt eget navn:
Tabell Ved.4-2 Avledede enheter i SI systemet
Størrelse

Navn

Symbol

kraft

newton

N = kg·m/s2

frekvens

hertz

Hz = s-1 = 1/s

trykk, spenning

pascal

Pa = N/m2

energi

joule

J = N·m = kg·m2/s2

varme, arbeid effekt

watt

W = J/s

Andre enheter kan også benyttes sammen med SI-enhetene på grunn av deres praktiske betydning:
Tabell Ved.4-3 Andre enheter som kan benyttes sammen med enheter i SI systemet
Størrelse

Navn

Symbol

Andre enheter

areal

kvadratmeter

m2

1 dekar (daa) = 1 000 m2
1 hektar (ha) = 10 000 m2

volum

kubikkmeter

m3

liter, 1 l = 1 L = 1 dm3 = 0,001 m3
milliliter, 1 ml = 1 cm3 = 0,000 001 m3

masse

kilogram

kg

gram, 1 g = 0,001 kg
1 Mg = 1 000 kg = 1 tonn

kg/m3

1 Mg/m3 = 1 kg/dm3 = 1 kg/l = 1 g/cm3
1 Pa = 1 N/m2, 1 MPa = 1 N/mm2 = 10 bar

densitet

kilogram pr.
kubikkmeter

trykk

pascal

Pa

temperatur

grad Celsius

°C

vinkel

radian

rad

R210 Laboratorieundersøkelser
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For å få tall som er lettere å arbeide med, gjerne tall mellom 0,1 og 1 000, kan enhetene kombineres med
prefikser:
Tabell Ved.4-4 Kombinerte enheter med prefikser i SI systemet
Navn

Symbol

Potens

tera

T

1012

giga

G

109

1 000 000 000

mega

M

106

kilo

k

103

h

102

da

101

hekto
deka

Faktor

Navn

Symbol

1 000 000 000 000

deci

d

10-1

0,1

centi

c

10-2

0,01

1 000 000

milli

m

10-3

0,001

1 000

mikro

µ

10-6

0,000 001

n

10-9

0,000 000 001

p

10-12

0,000 000 000 001

nano

100

piko

10

Potens Faktor

1. Referanser
Bureau International des Poids et Mesures (2006): The International System of Units (SI)
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