
 

 

 
 

 1999191179 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

 ל"מנכ –עומרי לולב מר : לידי              מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

 43344אביב -תל, 34421. ד.ת, 02לינקולן ' רח :        מענו         
 

 21/20/31 :תאריך ההזמנה

 
 ל מוצרדין וחשבון ע

 
 .אפר פחם ללא תערובת בפרנס, 4דרגת חשיפה : כינויתערובת בטון 

 
 .3' תערובת מס, 6' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 20/0231: קבלהתאריך 

 
 המזמין: י בא כח"הדוגמה נבחרה ע

 
 מהות הבדיקה

 

 .0' קשוי לפי פירוט מובא בדף מסהטרי ובטון הבטון הקביעת תכונות של 

 
 

 דפים   4 מכיל הז ח"דו
 אלא  וואין להשתמש ב

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא תאור כללי 
 

 .ב"רצ, של המעבדה לקרקע ולדרכים 0133121311' ח בדיקה מס"דו .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות 

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

20/33/31 



 

 

 
 

 0133030271' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 .אפר פחםללא רפרנס , 4דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס 30/24/31כתב מתאריך המזמין במבא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

וצמנט של נשר נרכשו ( מישור רוטם)חול טבעי , (דולמטי)חול מודרג , (דולמטי)ש דע: גלםהחומרי  .1
 .י מכון התקנים"ע

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

: בדיקות בטון: "0.3חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת סומך הבטון 4.3.3
 .0230דצמבר , "בדיקות שקיעה –סומך  –בטון טרי 

: בדיקות בטון: "0.7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

: בדיקות בטון: "0.4לק ח 04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת תכולת אוויר בבטון 4.3.1
 .0230דצמבר , "לחץ-תכולת אוויר שיטת מד –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

: בדיקות בטון: "4.3חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת חוזק לחיצה 4.0.3
 .0232יוני , "חוזק לחיצה –חוזק בטון הקשוי  

עומק החדירות של  4.0.0
 מים בלחץ

:  יקת בטוןבד: "7.0חלק  04י "שראלי תלפי שיטת התקן הי
 .0234יולי , "עומק החדריה של מים בלחץ –בטון קשוי 

 הכנות לבדיקת הקרינה 4.1

 .מנסרות 1 -קוביות ו 1 ממג 4.1.3

4.1.0 NRG 1 מנסרות 1 -קוביות ו. 

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .7

לפני הכנסתם  ºC02 -כ' שעות וקוררו לטמפ 04במשך  Cº322' כל האגרגאטים ייבשו בתנור בטמפ .4
 .לתערובות בטון

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 



 

 

 
 0133030271' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 אפר פחם  ללארובת רפרנס תע, 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .20:72: מגע מים צמנט בשעה 00/20/31 :תאריך בדיקת התערובת

 
 

ק "מ 9 -תכנון ל הרכב תערובת בטון 'מס
 (ג"ק)

 ק"מ 9 -ביצוע ל
 הערות (ג"ק)

 :כינוי צמנט 3
CEMII 42.5 N 

012 043  

  2 2 : אפר פחם 0

  343 317 מים 1

  2.70 2.70 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 000 007 (דולומיטי)ש עד 7

 1.0%: ספיגות 400 442 (דולומטי)חול מודרג  4

 2.7%: ספיגות 400 442 (מישור רוטם)חול טבעי  1

  0400 0112 כ"סה 0

: במינון ENT-1מוסף  0
 מתכולת הצמנט 3.07%

0.00 1.20  

 
 :הערות

( 0' בדף מס 4ראה סעיף )טים יובשו בתנור האגרגא(. רווי יבש פנים)פ .י.התערובת תוכננה על בסיס ר .3
מתאריך של המעבדה לקרקע ולדרכים  0133121311' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

 .של המעבדה לקרקע 01/21/31

 .ק"מ/ליטר 10: כמות המים הכוללת שספגו האגרגטים על בסיס מדידת ספיגתם היא .0

לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמות המים כמות המים  -פ.י.צמנט מחושב על פי ר/ יחס מים  .1
 (.ק"מ/ג"ק 10)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ/ג"ק 342)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-347( מ"מ)

 302 מיידי 3.3.3

 12 דקות 37 כעבור 3.3.0

 00 דקות 12 כעבור 3.3.1

 31 דקות 47 כעבור 3.3.4

 30 דקות 42 כעבור 3.3.7

 0400 (ק"מ/ג"ק)צפיפות  3.0

 2.7 %תכולת אוויר  3.1



 

 

 
 

 0133030271' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 1 3 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  34.2 34.34 34.77 37.03 שעות 40כעבור  0.3.3

  07.2 07.77 04.77 07.34 ימים 1כעבור  0.3.0

  10.7 10.17 10.30 42.43 ימים 00עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום 00כעבור 

70 41 41 40  

 
 

 20/33/31 / אביב-תל



























 

 

 
 

 9011911795 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

 ל"מנכ –עומרי לולב מר : לידי              מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

 43344אביב -תל, 34421. ד.ת, 02לינקולן ' רח :        מענו         
 

 21/20/31 :תאריך ההזמנה

 
 ל מוצרדין וחשבון ע

 
 .CERD אפר פחם עםתערובת , 4דרגת חשיפה : כינויתערובת בטון 

 
 .Dעם אפר פחם תערובת , 9' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 20/0231: קבלהתאריך 

 
 המזמין: י בא כח"הדוגמה נבחרה ע

 
 מהות הבדיקה

 

 .0' קשוי לפי פירוט מובא בדף מסהטרי ובטון הבטון הקביעת תכונות של 

 
 

 דפים   4מכיל  הז ח"דו
 אלא  וואין להשתמש ב

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא תאור כללי 
 

  .1-4' בדפים מסמובאות  ותבדיקתוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :    תפקידו  
 
 

31/33/31 



 

 

 
 

 0133030241' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 .CERD אפר פחם, 4דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס 30/24/31המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

וצמנט של נשר נרכשו ( םתרו מישור)חול טבעי , (דולמטי)חול מודרג , (דולמטי)ש דע: לםגהחומרי  .1
 .י מכון התקנים"ע

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

: טוןבדיקות ב: "0.3חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת סומך הבטון 4.3.3
 .0230דצמבר , "בדיקות שקיעה –סומך  –בטון טרי 

: בדיקות בטון: "0.1חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

: בדיקות בטון: "0.4חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת תכולת אוויר בבטון 4.3.1
 .0230דצמבר , "לחץ-טת מדתכולת אוויר שי –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

: בדיקות בטון: "4.3חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת חוזק לחיצה 4.0.3
 .0232יוני , "חוזק לחיצה –חוזק בטון הקשוי  

עומק החדירות של  4.0.0
 מים בלחץ

:  יקת בטוןבד: "1.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "עומק החדריה של מים בלחץ –בטון קשוי 

 הכנות לבדיקת הקרינה 4.1

 .מנסרות 1 -קוביות ו 1 ממג 4.1.3

4.1.0 NRG 1 מנסרות 1 -קוביות ו. 

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .1

לפני הכנסתם  ºC02 -כ' שעות וקוררו לטמפ 04במשך  Cº322' כל האגרגאטים ייבשו בתנור בטמפ .4
 .לתערובות בטון

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 



 

 

 
 0133030241' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .CERDאפר פחם  עםתערובת , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .20:22: עהמגע מים צמנט בש 04/20/31 :תאריך בדיקת התערובת

 
 

ק "מ 1 -תכנון ל הרכב תערובת בטון 'מס
 (ג"ק)

 ק"מ 1 -ביצוע ל
 הערות (ג"ק)

 :כינוי צמנט 3
CEMII/A-M (S-V-L) 42.5 N 

032 031  

  CERD 322 321: אפר פחם 0

  342 311 מים 1

  2.44 2.44 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 030 001 (דולומיטי)עדש  1

 1.0%: ספיגות 404 442 (לומטידו)חול מודרג  4

 2.1%: ספיגות 424 102 (םתמישור רו)חול טבעי  1

  0412 0102 כ"סה 0

0 
 3.01%: במינון ENT-1מוסף 

 מתכולת הצמנט
0.40 0.13  

 
 :הערות

( 0' בדף מס 4ראה סעיף )האגרגאטים יובשו בתנור (. רווי יבש פנים)פ .י.התערובת תוכננה על בסיס ר .3
מתאריך של המעבדה לקרקע ולדרכים  01331221311' ח בדיקה מס"ותם לפי דוונמדדה ספיג

 .של המעבדה לקרקע 01/21/31

 .ק"מ/ליטר 12: כמות המים הכוללת שספגו האגרגטים על בסיס מדידת ספיגתם היא .0

כמות המים לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמות המים  -פ.י.צמנט מחושב על פי ר/ יחס מים  .1
 (.ק"מ/ג"ק 12)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ/ג"ק 342)ערובת שהוכנסה בת

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-341( מ"מ)

 342 מיידי 3.3.3

 301 דקות 31 כעבור 3.3.0

 43 דקות 12 כעבור 3.3.1

 14 דקות 41 כעבור 3.3.4

 00 דקות 42 כעבור 3.3.1

 0412 (ק"מ/ג"ק)צפיפות  3.0

 3.0 %תכולת אוויר  3.1



 

 

 
 
 

 0133030241' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
1 1 3 

 שויתכונות בטון ק 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  34.1 34.1 34.0 34.3 שעות 40כעבור  0.3.3

  04.1 04.0 01.1 01.2 ימים 1כעבור  0.3.0

  42.2 42.0 42.2 10.4 ימים 00עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום 00כעבור 

01 01 00 04  

 
 

 31/33/31 / אביב-תל


















































































































	9711912057
	9711912065
	דוחות מכון התקנים

