
Slabtester 
Zamrzovalno-odmrzovalna komora za zamrzovanje na zraku in odtaljevanje na zraku ali v vodi, skladno z več 
evropskimi in mednarodnimi standardi. Velika moč hlajenja, primerno za testiranje betona, naravnega kamna in 
ploščic. Opcijska vgradnja poplavnega modula in modula za pršenje. 

 

Postopek preizkusa po EU standardu za betonske vzorce 
Za preizkus so potrebni štirje vzorci 15 x 15 x 5 cm, dobljeni iz štirih kock. 
Po 21 dneh se iz vsake kocke odžaga 50 mm debel vzorec, pravokotno 
na zgornjo površino kocke, tako da se odžagana preizkusna površina 
nahaja na sredini kocke. Primerki velikosti. Po 25 dneh staranja betona se 
na vse površine razen preizkusne površine prilepi gumijasta plošča. Po 28 
dneh se na preizkusno površino za 72 ur nalije demineralizirano vodo 
višine 3 mm. Po 31 dneh se vse površine razen preizkusne, toplotno 
izolira s polistirensko peno debeline 20 mm. Demineralizirano vodo se 
nadomesti z medijem za zamrzovanje in preskusno površino prekrije s 
polietilenskim listom. 

En cikel zamrzovanja-odmrzovanja se izvede v 24 urah. Temperatura 
mora biti nad 0 ° C najmanj 7 ur, vendar ne več kot 9 ur med vsakim 
ciklom. 

Referenčna temperatura se meri v središču preizkusne površine in se 
lahko spreminja med +/- 2,5 K in +/- 5 K od ciljne temperature, kot je 
prikazano na spodnji sliki. 

Tehtanje 
Po 7, 14, 28 42 in 56 dneh se izmeri masa odluščenega materiala po 
brušenju površine. 

 

 

©Slika Tehniška univerza uporabnih znanosti Berlin, laboratorij za gradbene materiale 
Izdelal Kristian Siebert za diplomsko nalogo WS/SS 04/05 "Primerjalne raziskave odpornosti betona proti zmrzovanju-
odmrzovalni soli med testom v Slabtester-ju in CDF-testom". Dipl.inž. Jürgen Berger 



Standardi 
Slabtester je primeren za preskuse v skladu z naslednjimi standardi 

SIA 262/1: 2013-08; SN 505262/1: 2013-08 
Betonske konstrukcije - Dodatne specifikacije 
Priloga C / odpornost proti zmrzovanju. Za beton XF2 (CH), XF3 (CH) in XF4 (CH) 

ASTM C666 -03 (2008) Postopek B (!) 
Standardna metoda preizkusa odpornosti betona na hitro zamrzovanje in odtaljevanje. Tukaj za postopek odtajevanja 
(potopitev v vodo) potrebujete opcijski modul C0108 
 
ASTM C672 / C672M - 12 
Standardna preizkusna metoda za odpornost proti luščenju betonskih površin, izpostavljenih kemikalijam za 
odmrzovanje 

ASTM C1262 - 10 
Standardna preizkusna metoda za vrednotenje odpornosti zamrzovanja in odtaljevanja Dry-Cast segmentnih 
zadrževalnih zidnih enot in z njimi povezanih betonskih enot 

EN 1338 

Betonski tlakovci - Zahteve in preizkusne metode; nemška različica EN 1338: 2003 

EN 1339 

Betonske plošče - Zahteve in preizkusne metode 

EN 1340 

Betonski robniki - Zahteve in preizkusne metode 

EN 1348: 2007-12-31 Ta standard je umaknjen in nadomeščen z EN 12004-2: 2017-05 
Lepila za ploščice - Določanje natezne trdnosti oprijema za cementna lepila. Tukaj potrebujete opcijski modul C0108 
za postopek odtajevanja (potopitev v vodo) 

EN 12004-2: 2017-05 
Lepila za keramične ploščice - 2. del: Preizkusne metode Tukaj potrebujete opcijski modul C0108 za postopek 
odtajevanja (potopitev v vodo). Vzorec zamrznemo v 2 urah do -15 ° C. To temperaturo držimo še 2 uri. Vzorec se 
odtaja v vodi pri + 15 ° C še 2 uri. Po 25 ciklih se meri natezna trdnost oprijema. 

EN 1367-1-2007 

Preizkusi toplotnih in vremenskih lastnosti agregatov - Določanje odpornosti proti zmrzovanju in odmrzovanju. Tu za 
postopek odtajevanja, skladno z odstavkom 8.1.d, potrebujete opcijski modul C0108 (potopitev v vodo). Najnižja 
dovoljena temperatura zraka v standardu je -22°C. Temperatura v pločevinki naj bi bila v območju od -15°C do -20°C 
vsaj 4 ure. Prosimo, upoštevajte, da na hitrost hlajenja v pločevinkah pri -22°C vplivajo le toplotna zmogljivost in 
toplotna prevoznost vzorca, vode in pločevinke. Prav tako nudimo potrebne pločevinke, brezšivne iz nerjavečega jekla 
in pokrove. Koda za naročilo C0665S 

EN 1367-6: 2008 
Preizkusi toplotnih in vremenskih lastnosti agregatov. Določitev odpornosti proti zmrzovanju in odmrzovanju v 
prisotnosti soli (NaCl). Tukaj opcijski modul C0108 za potopitev v vodo ni potreben. Nudimo tudi potrebne pločevinke, 
brezšivne iz nerjavečega jekla in pokrove. Koda za naročilo C0665S 

CEN / TS 12390-9: 2006 (prej prEN 12390-9) 
Preizkušanje strjenega betona - Odpornost proti zmrzovanju - odstranjevanje lusk, 1. metoda: Referenčna metoda 

EN 12091: 2013 
Toplotnoizolacijski izdelki za gradbene namene. Določitev odpornosti proti zmrzovanju in odtajanju. Tukaj potrebujete 
opcijski modul C0108 za postopek odtajevanja (potopitev v vodo) 

EN 12371 
Metode preizkusa z naravnim kamnom - Določanje odpornosti proti zmrzovanju. Tukaj za postopek odtajevanja 
potrebujete opcijski modul C0108 (potopitev v vodo) 

EN 12467: 2012-12 
Vlakno-cementne ravne plošče - Specifikacije izdelka in preizkusne metode. Poglavje 7.4 Tukaj potrebujete opcijski 
modul C0108 za postopek odtajevanja (potopitev v vodo) 

EN 12808-3: 2009-01 
Fugirne mase za ploščice - Določanje upogibne in tlačne trdnosti. Tukaj potrebujete opcijski modul C0108 za 
postopek odtajevanja (potopitev v vodo) 



ISO / DIS 13007-2.2 
Keramične ploščice - Lepila - 2. del: Preizkusne metode za lepila Tukaj potrebujete opcijski modul C0108 za postopek 
odtajevanja (potopitev v vodo) 

EN 13383-2 
Kamniti bloki - 2. del: Preizkusne metode Tukaj potrebujete opcijski modul C0108 za postopek odtajevanja (potopitev 
v vodo) 

EN 13687-3: 2002 
Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij. Preizkusne metode. Določitev toplotne združljivosti. 
Termični cikli brez vpliva soli za odmrzovanje. Tukaj potrebujete opcijski modul C0108 za postopek odtajevanja 
(potopitev v vodo). V notranjo posodo se navpično namesti največ 4 vzorce dimenzije 30x30x5 cm z medsebojno 
razdaljo 10 cm. 

EN 14891: 2013-07 
Sredstva za vodno neprepustnost za uporabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z lepilom - Zahteve, preizkusne 
metode, ocena skladnosti, razvrstitev in oznaka. Tukaj potrebujete opcijski modul C0108 za postopek odtajevanja 
(potopitev v vodo). 

CEN / TR 15177: 2006 
Preskušanje odpornosti proti zmrzovanju-odmrzovanju betona. Notranje strukturne poškodbe. Tukaj potrebujete tudi 
instrument za merjenje poškodb notranje konstrukcije, na primer 'Vikasonic'.  
Če uporabljate prizme 100x100x400 mm, potrebujete opcijski modul C0108 za postopek odtajevanja (potopitev v 
vodo). 

DIN V 18004 
Uporaba gradbenih proizvodov pri gradbenih delih - Preizkusne metode za agregate po DIN V 20000-103 in DIN V 
20000-104 

ONR 22303: 2010 09 01 

Preizkusne metode za beton - Nacionalna uporaba standardov za preskušanje betona in njegovih izvirnih materialov 

 
 
Tehnični podatki 

Napajanje V / Hz 230V / 1Ph / 50Hz ali 115V / 60Hz (opcija) 

Moč kW 1,0 

Zunanje dimenzije (ŠxGxV) cm 70 x 83 x 215, 70 x 91 x 215 z opcijskim modulom C0108 

Notranje dimenzije (ŠxGxV) cm 53 x 65 x 155 

Velikost posode (opcijski modul C0108) 
cm 
(šxgxv) 

50 x 60 x 48, voulmen ca. 144 l 

Najnižja temperatura ° C -35 

Najvišja temperatura ° C +40 

Največje število polic 
 

24 

Min. razdalja med dvema policama mm 55 

Največja teža na polici kg 60 

Teža komore kg 169 

 

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

Slabtester 

 Zamrzovalna komora s temperaturnim in časovno nadzorovanim sistemom hlajenja in ogrevanja. 

http://www.schleibinger.com/cmsimple/en/?Setting_and_Maturity:Ultrasonic_Setting_Measurement


 Trije ventilatorji za optimalno kroženje zraka. 

 Notranjost in zunanjost iz nerjavečega jekla. 

 Okolju prijazno hladilno sredstvo R290 z minimalnim GPW (= potencial globalnega segrevanja). 

 Omogoča zamrzovanje in odmrzovanje vzorca z 8 prosto nastavljivimi temperirnimi programi. 

 Programi za EN 1340 in EN 12390-9 ter nekatere druge standarde (glej zgoraj) so že nastavljeni, vendar jih je 

možno spremeniti. 

 V komori sta dve prosto postavljivi temperaturni tipali, za postavitev npr. na površino in dno vzorca. 

 Grafični zaslon na dotik, ki prikazuje nastavljeno temperaturo, temperaturo vzorca, temperaturo zraka in 

temperaturo hladilne enote. 

 Vse temperaturne vrednosti se shranjujejo v internem pomnilniku in jh lahko kopirate na USB ključ. 

 Omrežni vmesnik za daljinsko upravljanje Slabtesterja preko lokalnega omrežja. 

 Dodatna programska oprema ni potrebna. Preprosto odprite spletni brskalnik in izberite naslov Slabtesterja. 

 V računalniku lahko izdelate temperirne programe. 

 V svojem brskalniku lahko prikažete vse temperaturne vrednosti, jih na primer izvozite v Excel in izdelate varnostne 

kopije. 

 Podatki so shranjeni samo lokalno, zunanji dostop do interneta ni potreben. 

 Dobava vključuje: 4 police, elektronski krmilnik, omrežni kabel, USB ključ, uporabniški priročnik. 

 

Napajanje: 230 V/50 Hz, (240 V/60 Hz ali 115V/60 Hz opcija), Moč 1,0 kW, največja teža na polico 60 kg, Hladilno 
sredstvo R290a Šifra za naročilo: C0103 



 
 

Opcijski modul za potopitev v vodo 
V komori je nameščena odstranljiva posoda iz nerjavečega jekla, dimenzije (ŠxGxV) ca. 50 x 60 x 48 cm. Druga 
posoda je postavljena zunaj in vsebuje črpalko ter grelno enoto. Med zamrzovanjem je notranja posoda prazna. Za 
odtaljevanje se načrpa temperirana voda iz zunanje posode v notranjo posodo, kjer nato ostane nastavljen čas. Po 
zaključeni fazi odmrzovanja se voda spusti v zunanjo posodo. Čas potopitve v vodi in praznjenje je programsko 
nastavljivo. S tem opcijskim modulom je Slabtester primeren za preskušanje naravnih kamnov po EN 12371, 
agregatov po EN 1367-1, lepila za ploščice po EN 1348: 2007 in drugih (glej zgoraj). 
Šifra za naročilo: C0108 

 

Opcijski modul za potopitev v vodo s stalnim kroženjem vode 
Ta opcija s kroženjem vode je precej podobna standardni opciji za potopitev v vodo C0108. Zunanja in notranja 
posoda sta nekoliko večji. Notranja posoda ima preliv. Posodo se polni od spodaj in prazni skozi preliv pod zgornjim 
robom posode. V fazi odmrzovanja črpalka stalno deluje. Po zaključeni fazi odmrzovanja se črpalka ustavi in voda iz 
notranje posode se spusti v zunanjo posodo. Notranja posoda ima izvlečni mehanizem za lažjo namestitev vzorca. 
Šifra za naročilo: C0108-S 

 

 

Opcijski modul za preizkušanje odpornosti proti zmrzovanju 
glinenih zidakov po CEN / TS 772-22: 2006 
Dodatna opcija za samodejno brizganje določene količine vode v določenem časovnem intervalu po CEN / TS 772-22: 
2006. Intervali so programsko nastavljivi. Pozor: Največja velikost testne površine, vključno z okvirjem, je 58 x 58 cm! 
Ta opcija zahteva tudi opcijski modul za potopitev v vodo (C0108). Dobava vključuje kompresor za zrak (6 bar). 
Šifra za naročilo: C01085 

 

 
Posoda za preizkus agregatov po EN 1367 
brezšivne, iz nerjavečega jekla, vključno s pokrovom. 
Koda za naročilo C0665S 
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Viri 
Tehnična specifikacija 

Navodila za uporabo 

Video prikaz priprave vzorca skladno s CEN / TS 12390-9 

Predstavitev Slabtester-ja 

Video prikaz uporabe Slabtester-ja 

 

https://www.bft-international.com/en/artikel/bft_Reliable_assessment_of_resistance_of_concrete_paving_blocks_to_freeze-thaw_3420475.html
https://www.bft-international.com/en/artikel/bft_Reliable_assessment_of_resistance_of_concrete_paving_blocks_to_freeze-thaw_3420475.html
http://www.schleibinger.com/cmsimple/en/?download=slabtester_US.pdf
http://www.schleibinger.com/cmsimple/downloads/manual_Slabtester_REV-0619EN.pdf
http://www.schleibinger.com/video/slabtester-probe.wmv
http://www.schleibinger.com/cmsimple/downloads/Schleibinger_Slabtester_25-06-2018.mini.pdf
https://youtu.be/xa_DhLQqr5M

