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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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SS 831361:2017 (Sv)

1

Omfattning

Denna standard specificerar en metod för statisk provning av taksäkerhetsanordningar. Metoden är i första
hand avsedd för laboratorieprovning.

2

Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som följer nedan.
2.1
provkropp
taksäkerhetsanordning som ska provas i full skala

3

Utrustning

3.1 Stativ för uppsättning av provkropp
Uppsättning ska kunna göras motsvarande infästning direkt i takstol eller i underlag av t ex underlagsspont,
plywood, plåt.

3.2 Belastningsanordning för påförande och avlastning av en punktlast.
Angreppsarean ska vara 100 mm × 100 mm eller vid smala delar, delens bredd × 100 mm. Lasten ska kunna
mätas med noggrannheten ± 1 % och kunna hållas konstant i minst 1 min.

3.3 Anordning för deformationsmätning
Mätdonet ska ha noggrannheten ± 1 mm.

4

Provberedning

Provkroppen fästs på underlaget på ett sätt som motsvarar normal användning.

5

Provning

Provlaster och riktningar hämtas för aktuella produkter i aktuella standarder. Genomför provningen enligt nedan.
5.1 Belasta provkroppen med 20 % av provlasten och avlasta.
5.2 Nollställ mätdonet för deformationsmätning.
5.3 Påför varsamt provlasten och håll konstant i 1 min.
5.4 Läs av deformationen.
5.5 Avlasta provkroppen och läs av kvarvarande deformation.
5.6 Utför provningen i aktuella riktningar, som framgår i respektive produktstandard.

6

Provningsrapport

Resultatet ska redovisas i en provningsrapport.
6.1 Beskriv infästningssättet och underlaget.
6.2 Rapportera påförd last, belastad yta, deformation vid påförd last och deformation efter avlastning.
6.3 I provningsrapporten skall resultat från belastning i olika riktningar rapporteras var för sig.
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