
 

 

 
 

 929999118928 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .אפר פחם ללא פרנסרתערובת , /, 33דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .רפרנסתערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  ובואין להשתמש 

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא אור כללי ית
 .33/3110/93//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

  .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 משה חיים מהנדס: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

/9/93/ 



 

 

 
 

 33/3110/90//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 .אפר פחםללא רפרנס , /, 33דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .ל מר גדעון אירוסש /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , ודרגחול מ, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 לכלורידים

: בדיקות בטון: "1חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 33/3110/90//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .אפר פחם  ללאתערובת רפרנס , /, 33יפה דרגת חש תערובת בטון 

 .25:/: מגע מים צמנט בשעה /049093 :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
CEMI 52.5 N 

102 112  

  2 2 : אפר פחם 0

  /34 344 מים 1

  2.45 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות /// 12/ עדש  5

 3.0%: ספיגות 444 405 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות /44 415 (םתמישור רו)חול טבעי  1

  0410 01/4 כ"סה /

  /5.0 /4.4 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :הערות

( 0' בדף מס 4יף ראה סע)האגרגאטים יובשו בתנור (. רווי יבש פנים)פ .י.התערובת תוכננה על בסיס ר .3
מתאריך של המעבדה לקרקע ולדרכים  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 344)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 310 מיידי 3.3.3

 302 דקות 35 כעבור 3.3.0

 42 דקות 12 כעבור 3.3.1

 45 דקות 45 כעבור 3.3.4

 /1 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0410 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 



 

 

 
  
 

 33/3110/90//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 8 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)וזק בלחיצה ח 0.3

  2./1 /11.3 2/./1 /11.4 שעות /4כעבור  0.3.3

  51.2 53.40 14./5 42.20 ימים 1כעבור  0.3.0

  14.2 /11.2 10.31 24./1 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

3/ 3/ 35 31  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

0441 0401 - 0545 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
049193/ 

 : רמת חדירות יוני כלור
 בינונית( 0222-4222)

 
 

 /9/93/ 9 אביב-תל



 

 
 

 1399198189/9 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 . CAL .אפר פחם עםתערובת , K=0.4תפקוד שקיל , 8, 33דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Aעם אפר פחם , K=0.4תפקוד שקיל תערובת  , 7' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 2890238: קבלהתאריך 

 
 המזמין: י בא כח"הדוגמה נבחרה ע

 
 מהות הבדיקה

 

 .0' סקשוי לפי פירוט מובא בדף מהטרי 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 
 .833/3171093/ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

89/93/ 



 

 
 

 833/3171090/' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 . A – CAL אפר פחם עם K=0.4ד שקיל יתפק, 8, 33דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס 598938המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג , שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 טריתכונות הבטון ה 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: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

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

עומק החדירות של  4.0.0
 מים בלחץ

:  יקת בטוןבד: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "עומק החדריה של מים בלחץ –בטון קשוי 

ות עמידות לחדיר 4.0.1
 לכלורידים

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .8סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 833/3171090/' וחשבון על בדיקה מסין ד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 . A - CAL אפר פחם עםתערובת  K=0.4ד שקיל ותפק ,8, 33דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .33:05: מגע מים צמנט בשעה /059093 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

085 084  

  CAL 322 //.4: אפר פחם 0

  341 344 מים 1

  2.41 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 847 872 עדש  5

 3.0%: ספיגות 401 405 חול מודרג  4

 2.8%: ספיגות 401 405 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  0442 /044 כ"סה 8

  4.45 //.1 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  83312/428/' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

35932938. 

 .ק"מ9ליטר 02: גתם היאכמות המים הכוללת שספגו האגרגטים על בסיס מדידת ספי .0

כמות המים לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמות המים  -פ.י.צמנט מחושב על פי ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 344)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 345 מיידי 3.3.3

 340 דקות 35 כעבור 3.3.0

 343 דקות 12 כעבור 3.3.1

 322 דקות 45 כעבור 3.3.4

 85 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0442 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 
 
 

 833/3171090/' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 צאות הבדיקהתו

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 9 8 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  05.2 01.7 05.05 05.17 שעות 48כעבור  0.3.3

  41.5 /40.0 40.85 44.85 ימים 7כעבור  0.3.0

  44.5 41.44 45.45 44.35 ימים 08עבור  0.3.1

0.0 
ומק החדירות של ע

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום 08כעבור 

34 3/ 34 37  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     08כעבור 

0441 0407 - 0545 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
049193/ 

 : רמת חדירות יוני כלור
 בינונית( 2221-0222)

 
 

 /89/93 9 אביב-תל



 

 

 
 

 1399199199/2 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 . KLP .אפר פחם עםתערובת , K=0.4תפקוד שקיל , /, 33דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Bעם אפר פחם , K=0.4תפקוד שקיל תערובת , 7' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /9023/: 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 
 .33/3171193//ח מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

/9/93/ 



 

 

 
 

 33/3171190//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 . B – KLP אפר פחם עם K=0.4ד שקיל יתפק, /, 33דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"ובת בטון נקבע עתער תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 דיםלכלורי

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33/3171190//' וחשבון על בדיקה מסין ד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 . B - KLP אפר פחם עםתערובת  K=0.4ד שקיל ותפק ,/, 33דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .30:02: מגע מים צמנט בשעה /049093 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

0/5 0/5  

  KLP 322 322: אפר פחם 0

  344 344 מים 1

  2.44 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 70/ 72/ עדש  5

 3.0%: ספיגות 404 405 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 405 405 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  /044 /044 כ"סה /

  /4.4 //.1 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 344)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 /35 מיידי 3.3.3

 2/ דקות 35 כעבור 3.3.0

 43 דקות 12 כעבור 3.3.1

 42 דקות 45 כעבור 3.3.4

 45 דקות 42 כעבור 3.3.5

 /044 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 

 
 

 33/3171190//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 הבדיקהתוצאות 

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 9 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  05.5 04.24 05.40 05.74 שעות /4כעבור  0.3.3

  47.2 /.45 /4./4 47.05 ימים 7כעבור  0.3.0

  41.5 0/.44 14./5 44.5 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
דירות של עומק הח

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

37 35 34 34  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

007/ 00/2 - 00/4 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
079193/ 

 : רמת חדירות יוני כלור
 בינונית( 1222-0222)

 
 

 /9/93/ 9 אביב-תל



 

 

 
 

 1399198189/2 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 . RUSSIAN .אפר פחם עםתערובת , K=0.4תפקוד שקיל , /, 33דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Cעם אפר פחם , K=0.4תפקוד שקיל תערובת , 7' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: קבלהתאריך 

 
 המזמין: י בא כח"הדוגמה נבחרה ע

 
 מהות הבדיקה

 

 .0' ף מסקשוי לפי פירוט מובא בדהטרי 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 
 .33/3171493//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

/9/93/ 



 

 

 
 

 33/3171490//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 . C – RUSSIAN אפר פחם עם K=0.4ד שקיל יתפק, /, 33דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 בטון הטריתכונות ה 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: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –בטון קשוי 

לחדירות  עמידות 4.0.1
 לכלורידים

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33/3171490//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 . C - RUSSIAN אפר פחם עםתערובת  K=0.4ד שקיל ותפק ,/, 33דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .34:25: מגע מים צמנט בשעה /049093 :תאריך בדיקת התערובת

 
 

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

 ק"מ 9 -ביצוע ל
 הערות (ג"ק)

 :ינויכ צמנט 3
CEMII/AM (S-V-L) 42.5 N 

0/5 0/5  

  RUSSIAN 322 322: אפר פחם 0

  344 344 מים 1

  2.44 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 73/ 72/ עדש  5

 3.0%: ספיגות 404 405 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 404 405 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  0450 /044 כ"סה /

  4.00 //.1 3.4% ינוןבמ ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

 .של המעבדה לקרקע /3593293

 .ק"מ9ליטר 02: ל בסיס מדידת ספיגתם היאכמות המים הכוללת שספגו האגרגטים ע .0

כמות המים לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמות המים  -פ.י.צמנט מחושב על פי ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 344)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 347 מיידי 3.3.3

 343 דקות 35 כעבור 3.3.0

 2/ דקות 12 כעבור 3.3.1

 42 דקות 45 כעבור 3.3.4

 /4 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0450 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 

 
 

 33/3171490//' ה מסדין וחשבון על בדיק                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 8 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  2./3 45./3 47./3 34.01 שעות /4כעבור  0.3.3

  44.2 45.43 40.45 44.20 ימים 7כעבור  0.3.0

  5./5 57.40 75./5 5./5 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

31 37 31 34  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

0//5 0472 - 0777 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
079193/ 

 : רמת חדירות יוני כלור
 נמוכה( 2221-2220)

 
 

 /9/93/ 9 אביב-תל



 

 

 
 

 139919818919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .אפר פחם ללא פרנסרתערובת , 4, 7, 32דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .רפרנסתערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  ומש בואין להשת

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא אור כללי ית
 .33/31719//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

  .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 ס משה חייםמהנד: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

3/9793/ 



 

 

 
 

 33/3171993//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 .אפר פחםללא רפרנס , 4, 7, 32דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /99/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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: "0.9חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

: טוןבדיקות ב: "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: "9.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 לכלורידים

: בטון בדיקות: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .9

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 33/3171993//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 אפר פחם  ללאתערובת רפרנס , 4, 7, 32יפה דרגת חש תערובת בטון 

 .32:/: מגע מים צמנט בשעה /49393 :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
CEMI 52.5 N 

072 0/4  

  2 2 ללא אפר: אפר פחם 0

  /30 300 מים 1

  2.49 2.49 נטיחס מים צמ 4

 3.2%: ספיגות 03/ 72/ עדש  9

 3.0%: ספיגות //4 492 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 4/7 442 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  0930 0170 כ"סה /

  7.4 /1.7 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3993293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: כמות המים הכוללת שספגו האגרגטים על בסיס מדידת ספיגתם היא .0

ת המים כמות המים לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמו -פ.י.צמנט מחושב על פי ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 340)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-349( מ"מ)

 317 מיידי 3.3.3

 /30 דקות 39 כעבור 3.3.0

 3/ דקות 12 כעבור 3.3.1

 12 דקות 49 בורכע 3.3.4

 13 דקות 42 כעבור 3.3.9

 0930 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 



 

 

 
 
 
 

 33/3171993//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 8 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  13.2 /13.4 9/.12 9/.12 שעות /4כעבור  0.3.3

  99.9 94.13 91.39 97.49 ימים 7כעבור  0.3.0

  74.2 77.34 2/./7 //.70 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

3/ 37 02 3/  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

4230 4100 - 4347 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
49093/ 

 גבוהה: רמת חדירות יוני כלור
(+4222) 

 
 

 /3/9793 9 אביב-תל



 

 

 
 

 139919898919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 . CAL אפר פחם עםתערובת , 4, 7, 32דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Aעם אפר פחם תערובת , 9' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  ולהשתמש ב ואין

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא אור כללי ית
 .33/31717//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

3/9793/ 



 

 

 
 

 33/3171793//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 . A - CAL אפר פחם עם, 4, 7, 32דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /59/93יך המזמין במכתב מתארבא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

: יקות בטוןבד: "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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץירעומק החד –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 לכלורידים

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33/3171793//' סין וחשבון על בדיקה מד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 . CALאפר פחם  עםתערובת , 4, 7, 32דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .33:05: מגע מים צמנט בשעה /9393/ :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

072 077  

  CAL 322 321: ר פחםאפ 0

  305 300 מים 1

  2.45 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 4// 72/ עדש  5

 3.0%: ספיגות /44 452 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 172 142 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  0417 0170 כ"סה /

  /.ENT-1 3.4% 1.7/ 4מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר /3: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק /3)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 343)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 342 מיידי 3.3.3

 302 ותדק 35 כעבור 3.3.0

 342 דקות 12 כעבור 3.3.1

 305 דקות 45 כעבור 3.3.4

 72 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0417 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 

 
 

 33/3171793//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 8 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  2./3 34.17 /3./3 57./3 שעות /4כעבור  0.3.3

  47.2 4/.45 4/.44 52.53 ימים 7כעבור  0.3.0

  44.2 44.2 /44.0 41.57 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

/ 00 34 34  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

0403 0054 - 041/ 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
79093/ 

 בינונית: רמת חדירות יוני כלור
(0222-4222) 

 
 

 /3/9793 9 אביב-תל



 

 

 
 

 199919818919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .KLPאפר פחם  עםתערובת , 4, 7, 32דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Bעם אפר פחם תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  ולהשתמש בואין 

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא אור כללי ית
 ./33/3171//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 הנדס משה חייםמ: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

3/9793/ 



 

 

 
 

 /33/3171//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 . B - KLP אפר פחם עם, 4, 7, 32דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

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

: בדיקות בטון: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

: ת בטוןבדיקו: "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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 לכלורידים

: קות בטוןבדי: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33/3171/93//' סין וחשבון על בדיקה מד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 . KLPאפר פחם  עםתערובת , 4, 7, 32דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .32:22: מגע מים צמנט בשעה /359393 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

072 0/2  

  KLP 322 324: פר פחםא 0

  304 300 מים 1

  2.45 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 23/ 72/ עדש  5

 3.0%: ספיגות 471 452 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 171 142 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  0457 0170 כ"סה /

  5.44 /1.7 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :הערות

( 0' בדף מס 4ראה סעיף )האגרגאטים יובשו בתנור (. רווי יבש פנים)פ .י.בסיס ר התערובת תוכננה על .3
  מתאריך של המעבדה לקרקע ולדרכים  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר /3: כמות המים הכוללת שספגו האגרגטים על בסיס מדידת ספיגתם היא .0

כמות המים לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמות המים  -פ.י.פי ר צמנט מחושב על9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק /3)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 343)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 352 מיידי 3.3.3

 345 דקות 35 כעבור 3.3.0

 75 דקות 12 כעבור 3.3.1

 52 דקות 45 כעבור 3.3.4

 /1 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0457 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 

 
 

 33/3171/93//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'מסדוגמה 

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 8 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  01.5 4/.04 01.04 /01.2 שעות /4כעבור  0.3.3

  52.2 //./4 52.17 52.34 ימים 7כעבור  0.3.0

  77.2 2.43/ 77.24 71.42 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

30 35 31 31  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

3140 3524 - 3401 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
349093/ 

 נמוכה: רמת חדירות יוני כלור
(3222-0222) 

 
 

 /3/9793 9 אביב-תל



 

 

 
 

 939999818919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 . RUSSIAN .אפר פחם עםתערובת , 4, 7, 32דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Cעם אפר פחם תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /9023/: 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 אור כללי ית
 ./33/3171//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: תםשם החו
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

3/9793/ 



 

 

 
 

 33/3171/93//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 . C - RUSSIAN אפר פחם עם, 4, 7, 32דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /59/93כתב מתאריך המזמין במבא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

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

: בדיקות בטון: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץירעומק החד –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 לכלורידים

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33/3171/93//' סין וחשבון על בדיקה מד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 . RUSSIANאפר פחם  עםתערובת , 4, 7, 32דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .34:02: מגע מים צמנט בשעה /19093 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

072 0/1  

  RUSSIAN 322 325: אפר פחם 0

  307 300 מים 1

  2.45 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 31/ 72/ עדש  5

 3.0%: ספיגות 4/0 452 מודרגחול  4

 %/.2: ספיגות /17 142 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  //04 0170 כ"סה /

  3/.1 /1.7 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :הערות

( 0' בדף מס 4ראה סעיף )האגרגאטים יובשו בתנור (. רווי יבש פנים)פ .י.ננה על בסיס רהתערובת תוכ .3
מתאריך של המעבדה לקרקע ולדרכים  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר /3: כמות המים הכוללת שספגו האגרגטים על בסיס מדידת ספיגתם היא .0

כמות המים לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמות המים  -פ.י.ב על פי רצמנט מחוש9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק /3)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 343)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 /35 מיידי 3.3.3

 0/ דקות 35 כעבור 3.3.0

 5/ דקות 12 כעבור 3.3.1

 45 דקות 45 כעבור 3.3.4

 45 דקות 42 כעבור 3.3.5

 //04 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 

 
 

 33/3171/93//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'מה מסדוג

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 8 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  07.2 /04.4 27./0 4/.04 שעות /4כעבור  0.3.3

  45.5 45.53 /45.4 /44.3 ימים 7כעבור  0.3.0

  42.2 5/.42 25./5 4/.42 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0ור כעב

02 02 14 05  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

3723 0012 - 3/45 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
49193/ 

 נמוכה: רמת חדירות יוני כלור
(3222-0222) 

 
 

 /3/9793 9 אביב-תל



 

 

 
 

 1499191189/2 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .CAL אפר פחם עםתערובת , K=0.4תפקוד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Aעם אפר פחם , K=0.4תפקוד שקיל תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: קבלהתאריך 

 
 המזמין: י בא כח"הדוגמה נבחרה ע

 
 מהות הבדיקה

 

 .0' סקשוי לפי פירוט מובא בדף מהטרי 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 
 .33/31742//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

/9/93/ 



 

 

 
 

 33/3174290//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 .CAL אפר פחם עם K=0.4תפקוד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

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

עומק החדירות של  4.0.0
 מים בלחץ

:  יקת בטוןבד: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץירעומק החד –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 לורידיםלכ

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33/3174290//' וחשבון על בדיקה מסין ד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 .CALאפר פחם  עםתערובת   K=0.4תפקיד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .34:32: מגע מים צמנט בשעה /49093 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

045 055  

  CAL 322 324: אפר פחם 0

  307 300 מים 1

  2.44 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 24/ 72/ עדש  5

 3.0%: ספיגות 475 452 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 432 1/5 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  0475 01/0 כ"סה /

  4.0 1.41 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/ . 

 .ק"מ9טרלי 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 340)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 355 מיידי 3.3.3

 51 דקות 35 כעבור 3.3.0

 12 דקות 12 כעבור 3.3.1

 /0 דקות 45 כעבור 3.3.4

 /0 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0475 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 

 
 33/3174290//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס

 
 
 

 יקהתוצאות הבד

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  03.5 /00.2 /00.0 40./3 שעות /4כעבור  0.3.3

  42.5 74./1 4/.42 //.42 ימים 7כעבור  0.3.0

  5./5 /2./5 5/.57 43./5 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
ירות של עומק החד
 (מ"מ)מים בלחץ 

 יום /0כעבור 
30 34 30 31  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

0275 3/00 - 3/4/ 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
59193/ 

 : רמת חדירות יוני כלור
 נמוכה( 3222-0222)

 
 

 /9/93/ 9 אביב-תל
 



 

 

 
 

 149919118919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .RUSSIAN אפר פחם עםתערובת , K=0.4תפקוד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Cעם אפר פחם , K=0.4תפקוד שקיל תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: קבלהתאריך 

 
 המזמין: י בא כח"הדוגמה נבחרה ע

 
 מהות הבדיקה

 

 .0' דף מסקשוי לפי פירוט מובא בהטרי 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 
 .33/31743//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

3/9793/ 



 

 

 
 

 33/3174393//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 .RUSSIAN אפר פחם עם K=0.4תפקוד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 ון הטריתכונות הבט 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: "0.5חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –בטון קשוי 

חדירות עמידות ל 4.0.1
 לכלורידים

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33/3174393//' ן וחשבון על בדיקה מסיד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

אפר פחם  עםתערובת   K=0.4תפקיד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה  תערובת בטון 
RUSSIAN. 

 .12:/: מגע מים צמנט בשעה /009093 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

045 054  

  RUSSIAN 322 324: אפר פחם 0

  /30 300 מים 1

  2.45 2.45 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 32/ 72/ עדש  5

 3.0%: ספיגות 4/2 452 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 431 1/5 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  04/3 01/0 כ"סה /

  1.54 1.41 3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: היאכמות המים הכוללת שספגו האגרגטים על בסיס מדידת ספיגתם  .0

כמות המים לקביעת ערך זה הינה ההפרש בין כמות המים  -פ.י.צמנט מחושב על פי ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 340)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 341 מיידי 3.3.3

 /5 דקות 35 כעבור 3.3.0

 41 דקות 12 כעבור 3.3.1

 42 דקות 45 כעבור 3.3.4

 15 דקות 42 כעבור 3.3.5

 04/3 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 

 33/3174393//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 וצאות הבדיקהת

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  13.2 5/.13 13.37 12.51 שעות /4כעבור  0.3.3

  53.2 51.2 52.2 2./4 ימים 7כעבור  0.3.0

  47.5 47.03 47.54 47.0 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
ק החדירות של עומ

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

1/ 34 05 04  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

0127 01// - 0150 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
059193/ 

 : רמת חדירות יוני כלור
 בינונית( 0222-1222)

 
 

 /3/9793 9 אביב-תל
 



 

 

 
 

 1499191189/9 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

              מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

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

 
 .3' תערובת מס, 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /9023/: 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 אור כללי ית
 .33/3114093//ח מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .ב"רצ, של המעבדה לקרקע ולדרכים /3312/42//' ח בדיקה מס"דו .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות 

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

493293/ 



 

 

 
 

 33/3114090//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

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

 .של מר גדעון אירוס /59/93המזמין במכתב מתאריך א כח ב י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םמישור רות)חול טבעי , רגחול מוד, שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

: בדיקות בטון: "0.3חלק  04י "טת התקן הישראלי תלפי שי סומך הבטון 4.3.3
 .0230דצמבר , "בדיקות שקיעה –סומך  –בטון טרי 

: בדיקות בטון: "0.5חלק  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-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: "5.0חלק  04י "תלפי שיטת התקן הישראלי 
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –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 .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 
 



 

 

 33/3114090//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 אפר פחם  ללאתערובת רפרנס , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .30:52: מגע מים צמנט בשעה /0/93393 :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 

012 041  

  2 2 : אפר פחם 0

  340 315 מים 1

  /2.5 /2.5 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 14/ 5// עדש  5

 3.0%: ספיגות 4/4 442 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 4/5 442 (מישור רוטם)חול טבעי  1

  0520 0112 כ"סה /

במינון  ENT-1מוסף  /
3.05% 

0.// 4.4  

 
 :הערות

( 0' מסבדף  4ראה סעיף )האגרגאטים יובשו בתנור (. רווי יבש פנים)פ .י.התערובת תוכננה על בסיס ר .3
מתאריך של המעבדה לקרקע ולדרכים  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 355)ערובת שהוכנסה בת

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 345 מיידי 3.3.3

 313 דקות 35 כעבור 3.3.0

 351 דקות 12 כעבור 3.3.1

 342 דקות 45 כעבור 3.3.4

 312 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0520 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 2.4 %תכולת אוויר  3.1

 



 

 

 
 33/3114090//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס

 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 9 1 

 ון קשויתכונות בט 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  31.5 31.41 /31.0 31.11 שעות /4כעבור  0.3.3

  43.2 2/.42 /14.5 43.44 ימים 1כעבור  0.3.0

  43.5 42.00 43.51 /40.1 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

01 00 34 02  

 
 

 /493293 9 אביב-תל



 

 

 
 

 1499199189/2 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /0192/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

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

 
 .Aעם אפר פחם תערובת  1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  ובואין להשתמש 

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא תאור כללי 
 .33/3114193//ח מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות 

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

493293/ 



 

 

 
 

 33/3114190//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

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

 .סשל מר גדעון אירו /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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  –ון טרי בט

: בדיקות בטון: "0.5חלק  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 , "חץל-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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץחדירעומק ה –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 .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 
 



 

 

 
 33/3114190//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .CALאפר פחם  עםתערובת , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .34:22: שעהמגע מים צמנט ב /593093 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

032 031  

  CAL. 322 321: אפר פחם 0

  342 315 מים 1

  2.45 2.44 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 34/ 5// עדש  5

 3.0%: ותספיג 4/1 442 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 421 1/2 (םתמישור רו)חול טבעי  1

  0440 01/2 כ"סה /

  4.54 0.40 3.0% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 355)שהוכנסה בתערובת 

 תוצאות הבדיקה
 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 345 מיידי 3.3.3

 312 דקות 35 כעבור 3.3.0

 /34 דקות 12 כעבור 3.3.1

 345 דקות 45 כעבור 3.3.4

 342 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0440 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 /.2 %תכולת אוויר  3.1

 



 

 

 
 
 

 33/3114190//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 9 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  1.2 1.01 4.01 //.4 שעות /4כעבור  0.3.3

  14.5 /14.1 14.31 /14.5 ימים 1כעבור  0.3.0

  50.2 21./4 55.13 /53.2 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

34 04 0/ 04  

 
 

 /493293 9 אביב-תל



 

 
 

 1499191199/2 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .KLP אפר פחם עם, 4דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Bעם אפר פחם תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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 
 .33/3114493//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

  .1-4' בדפים מסמובאות  ותבדיקתוצאות ה

                             
          

 
 

 יםמהנדס משה חי: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

493293/ 



 

 
 

 33/3114490//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

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

 .רוסשל מר גדעון אי /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג , שדע: גלםהחומרי  .1

 :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: "0.5חלק  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-דתכולת אוויר שיטת מ –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ק החדריה של מים בלחץעומ –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 .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 
 



 

 
 33/3114490//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .KLPאפר פחם  עםתערובת , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .34:32: בשעהמגע מים צמנט  /3393093 :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/A-M (S-V-L) 42.5 N 

032 031  

  KLP 322 321: אפר פחם 0

  342 315 מים 1

  2.45 2.44 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 35/ 5// עדש  5

 3.0%: גותספי 4/1 442 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 421 1/2 (םתמישור רו)חול טבעי  1

  0443 01/2 כ"סה /

  1.4 0.40 3.0% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  33/31144//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 355)שהוכנסה בתערובת 

 תוצאות הבדיקה
 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 344 מיידי 3.3.3

 /35 דקות 35 כעבור 3.3.0

 345 דקות 12 כעבור 3.3.1

 312 דקות 45 כעבור 3.3.4

 2/ דקות 42 כעבור 3.3.5

 0443 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 3.2 %תכולת אוויר  3.1

 



 

 
 33/3114490//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס

 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  31.2 31.41 30.13 4/.30 עותש /4כעבור  0.3.3

  12.5 13.40 13.40 11./0 ימים 1כעבור  0.3.0

  5./4 12./4 3/.41 14./4 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

02 04 05 01  

 
 

 /493293 9 אביב-תל



 

 

 
 

 149919118919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 01/20/38 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

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

 
 .Cעם אפר פחם תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 28/0238: 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  ושתמש בואין לה

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא תאור כללי 
 .0833031149ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

  .1-4' בדפים מסמובאות  ותבדיקתוצאות ה

                             
          

 
 

 נדס משה חייםמה: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

30/1/30 



 

 

 
 

 0833031149/3' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

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

 .מר גדעון אירוסשל  9/8/38המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתרו מישור)חול טבעי , חול מודרג , שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

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

: בדיקות בטון: "0.9חלק  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-וויר שיטת מדתכולת א –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: "9.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץרעומק החדי –קשוי  בטון

 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 .9

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 
 



 

 

 
 0833031149/3' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .RUSSIANאפר פחם  עםתערובת , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .31:39: מגע מים צמנט בשעה 30/30/38 :יך בדיקת התערובתתאר

 
 

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

 ק"מ 9 -ביצוע ל
 הערות (ג"ק)

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

032 034  

  RUSSIAN 322 320: אפר פחם 0

  318 319 מים 1

  2.44 2.44 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 024 889 עדש  9

 3.0%: ספיגות 414 442 חול מודרג  4

 2.8%: ספיגות 108 102 (םתמישור רו)חול טבעי  1

  0412 0182 כ"סה 8

  0.83 0.40 3.0% במינון ENT-1מוסף  0

 
 :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  0833120428' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

39/32/38. 

 .ק"מ/ליטר 02: 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 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ/ג"ק 399)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-349( מ"מ)

 341 מיידי 3.3.3

 12 דקות 39 כעבור 3.3.0

 40 דקות 12 כעבור 3.3.1

 02 דקות 49 כעבור 3.3.4

 38 דקות 42 עבורכ 3.3.9

 0412 (ק"מ/ג"ק)צפיפות  3.0

 3.1 %תכולת אוויר  3.1



 

 

 
 
 

 0833031149/3' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  39.9 39.43 39.11 39.43 שעות 48כעבור  0.3.3

  11.9 10.91 14.23 11.88 ימים 1כעבור  0.3.0

  91.9 94.00 90.00 94.23 ימים 08עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום 08כעבור 

08 01 09 09  

 
 

 30/1/30 / אביב-תל



 

 

 
 

 149919118919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

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

 
 .Dעם אפר פחם תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  וב ואין להשתמש
 .ובמלוא

 
 תוצאות הבדיקה במסמך זה 

 
 .מתייחסות רק לפריט שנבדק

  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא תאור כללי 
 .33/31144//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

  .1-4' בדפים מסמובאות  ותבדיקתוצאות ה

                             
          

 
 

 משה חייםמהנדס : שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

3/9193/ 



 

 

 
 

 33/3114493//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

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

 .ן אירוסשל מר גדעו /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתרו מישור)חול טבעי , ל מודרגחו, שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

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

: בדיקות בטון: "0.5חלק  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-ת מדתכולת אוויר שיט –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ה של מים בלחץעומק החדיר –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 .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 
 



 

 

 
 33/43114493//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .DRMSאפר פחם  עםתערובת , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .32:22: ט בשעהמגע מים צמנ /0493093 :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/A-M (S-V-L) 42.5 N 

032 03/  

  DRMS 322 324: אפר פחם 0

  343 315 מים 1

  2.44 2.44 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 03/ 5// עדש  5

 3.0%: ספיגות 4/1 442 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 424 1/2 (םתמישור רו)חול טבעי  1

  /041 01/2 כ"סה /

  4.31 0.40  3.0%: במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 355)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 345 מיידי 3.3.3

 344 דקות 35 כעבור 3.3.0

 342 דקות 12 כעבור 3.3.1

 44 דקות 45 כעבור 3.3.4

 52 דקות 42 כעבור 3.3.5

 /041 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 3.3 %תכולת אוויר  3.1



 

 

 
 
 

 33/3114493//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  5./3 54./3 55./3 3/./3 שעות /4ור כעב 0.3.3

  14.5 14.15 15.14 11.11 ימים 1כעבור  0.3.0

  55.5 1/.55 54.41 55.51 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

0/ 01 3/ 05  

 
 

 /3/9193 9 אביב-תל



 

 

 
 

 149919198919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .DRSO55 אפר פחם עםתערובת , 4דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Eעם אפר פחם תערובת , 9' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  ומש בואין להשת

 .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
 

 וגימורראש ענף מוצרי שלד  :תפקידו      
 
 

039493/ 



 

 

 
 

 33/3194993//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

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

 .של מר גדעון אירוס /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתרו מישור)טבעי  חול, חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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
 .0230בר דצמ, "בדיקות שקיעה –סומך  –בטון טרי 

: בדיקות בטון: "0.5חלק  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-תכולת אוויר שיטת מד –בטון טרי 

 הקשוי תכונות הבטון 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: "5.0חלק  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 .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .9
 
 
 
 



 

 

 
 33/3194993//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .DRSO55אפר פחם  עםתערובת , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .31:35: מגע מים צמנט בשעה /39393 :תאריך בדיקת התערובת

 
 

ק "מ 9 -תכנון ל בת בטוןהרכב תערו 'מס
 (ג"ק)

 ק"מ 9 -ביצוע ל
 הערות (ג"ק)

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

032 034  

  DRSO55 322 321: אפר פחם 0

  /31 315 מים 1

  2.44 2.44 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 30/ 5// עדש  5

 3.0%: ספיגות /49 442 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 420 1/2 (םתור רומיש)חול טבעי  9

  0453 01/2 כ"סה /

  4.45 0.40 3.0% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :הערות

( 0' בדף מס 4ראה סעיף )האגרגאטים יובשו בתנור (. רווי יבש פנים)פ .י.התערובת תוכננה על בסיס ר .3
תאריך משל המעבדה לקרקע ולדרכים  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/. 

 .ק"מ9ליטר 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 355)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 /35 מיידי 3.3.3

 395 דקות 35 כעבור 3.3.0

 345 דקות 12 כעבור 3.3.1

 /33 דקות 45 כעבור 3.3.4

 332 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0453 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 /.3 %תכולת אוויר  3.1



 

 

 
 
 

 33/3194993//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  33.2 33.53 9/.32 33.01 שעות /4כעבור  0.3.3

  13.2 12.54 10.22 12.31 ימים 9כעבור  0.3.0

  53.5 53.40 52.30 50.31 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

01 04 3/ 01  

 
 

 /3/9993 9 אביב-תל



 

 

 
 

 199919118919 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

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

 
 .Fעם אפר פחם תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: 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  ובואין להשתמש 

 .ובמלוא
 

 תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 

 .מתייחסות רק לפריט שנבדק
  

 
  בדיקהתוצאות ה

 

 .0' בדף מסמובא תאור כללי 
 ./33/3114//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

  .1-4' בדפים מסמובאות  ותבדיקתוצאות ה

                             
          

 
 

 שה חייםמהנדס מ: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

3/9193/ 



 

 

 
 

 33/3114/93//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

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

 .אירוסשל מר גדעון  /59/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע תכן .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתרו מישור)חול טבעי , חול מודרג , שדע: גלםהחומרי  .1

 :י המזמין כדלקמן"פרוגרמה בדיקות נקבעה ע .4
 
 

 שיטת הבדיקה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות הבטון הטרי 4.3

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

: בדיקות בטון: "0.5חלק  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-מד תכולת אוויר שיטת –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: "5.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "ומק החדריה של מים בלחץע –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 .5

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .1
 
 
 
 



 

 

 
 33/3114/93//' ין וחשבון על בדיקה מסד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס

 
 

 .SKHאפר פחם  עםתערובת , 4דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .33:45: עהמגע מים צמנט בש /09393 :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/A-M (S-V-L) 42.5 N 

032 034  

  SKH 322 321: אפר פחם 0

  /31 315 מים 1

  2.44 2.44 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות 30/ 5// עדש  5

 3.0%: ספיגות 4/2 442 חול מודרג 4

 %/.2: ספיגות 420 1/2 (םתמישור רו)חול טבעי  1

  0450 01/2 כ"סה /

  4/.1 0.40 3.0% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :הערות

( 0' בדף מס 4ראה סעיף )האגרגאטים יובשו בתנור (. רווי יבש פנים)פ .י.התערובת תוכננה על בסיס ר .3
מתאריך המעבדה לקרקע ולדרכים  של /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3593293/ . 

 .ק"מ9ליטר 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 355)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-345( מ"מ)

 344 מיידי 3.3.3

 342 דקות 35 כעבור 3.3.0

 342 דקות 12 כעבור 3.3.1

 312 דקות 45 כעבור 3.3.4

 42 דקות 42 כעבור 3.3.5

 0450 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 3.1 %תכולת אוויר  3.1



 

 

 
 
 

 33/3114/93//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס
 
 
 

 תוצאות הבדיקה

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 2 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  5./ 14./ 3/./ 03./ שעות /4כעבור  0.3.3

  01.2 01.24 01.13 5/.04 ימים 1כעבור  0.3.0

  14.2 14.22 /11.1 15.14 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
עומק החדירות של 

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

10 0/ 12 12  

 
 

 /3/9193 9 אביב-תל



 

 
 

 /15991911892 'בדיקה מס דין וחשבון על
 
 

 פרטי ההזמנה
 

               מנהלת אפר פחם                             :שם המזמין      
 

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

 /019/93 :תאריך ההזמנה

 
 דין וחשבון על מוצר

 
 .KLP אפר פחם עםתערובת , K=0.4תפקוד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה  :כינויתערובת בטון 

 
 .Bעם אפר פחם , K=0.4תפקוד שקיל תערובת , 1' סדרה מס

 
 פרטי הנטילה

 
 /2/9023: קבלהתאריך 

 
 המזמין: י בא כח"הדוגמה נבחרה ע

 
 מהות הבדיקה

 

 .0' סקשוי לפי פירוט מובא בדף מהטרי 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 
 .33/3178293//ח בדיקה מספר "ח זה מחליף את דו"דו

 .1-4' בדפים מסבדיקה מובאות תוצאות ה

                             
          

 
 

 מהנדס משה חיים: שם החותם
 

 ראש ענף מוצרי שלד וגימור :תפקידו      
 
 

/9/93/ 



 

 
 

 33/3178290//' דין וחשבון על בדיקה מס                דפים 4מתוך  0' דף מס
 
 

 :תאור כללי
 
 .KLP אפר פחם עם K=0.4תפקוד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה תערובת בטון  .3

 .של מר גדעון אירוס /89/93המזמין במכתב מתאריך בא כח  י"תערובת בטון נקבע ע כןת .0

 .י מכון התקנים"וצמנט של נשר נרכשו ע( םתמישור רו)חול טבעי , חול מודרג, שדע: גלםהחומרי  .1

 :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: "0.8חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת צפיפות הבטון 4.3.0
 .0230דצמבר , "צפיפות –בטון טרי 

 תכונות הבטון הקשוי 4.0

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

עומק החדירות של  4.0.0
 מים בלחץ

:  יקת בטוןבד: "8.0חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 .0234יולי , "עומק החדריה של מים בלחץ –בטון קשוי 

עמידות לחדירות  4.0.1
 לכלורידים

: בדיקות בטון: "7חלק  04י "לפי שיטת התקן הישראלי ת
 ./סעיף , 0234דצמבר , בדיקות לא הורסות של בטון קשוי

 :ASTM C1202- 30לפי שיטות התקן 
Standard Test Method for Electrical indication of 

concrete's ability to resist chloride Ion penetration.   

 

 .אביב-י בתל"במכשיר בחש חשמלי במעבדת מת התערובת בטון הוכנ .8

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

 . 4-1' מסבדפים  ותמובאתוצאות הבדיקה  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33/3178290//' וחשבון על בדיקה מסין ד                            דפים 4מתוך    1'  דף מס
 
 

 .KLPאפר פחם  עםתערובת   K=0.4תפקיד שקיל , 4, 7, 32דרגת חשיפה  תערובת בטון 

 .32:22: מגע מים צמנט בשעה /39393 :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/AM (S-V-L) 42.5 N 

048 081  

  KLP 322 321: אפר פחם 0

  304 300 מים 1

  2.44 2.48 יחס מים צמנט 4

 3.2%: ספיגות /// 72/ עדש  8

 3.0%: ספיגות 473 482 חול מודרג  4

 %/.2: ספיגות 432 1/8 (םתמישור רו)חול טבעי  7

  0442 01/0 כ"סה /

  4.8 1.41  3.4% במינון ENT-1מוסף  /

 
 :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  /3312/42//' ח בדיקה מס"ונמדדה ספיגותם לפי דו

3893293/. 

 .ק"מ9טרלי 02: 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 ר9 יחס מים  .1
 (.ק"מ9ג"ק 02)באגרגטים לכמות שנספגה ( ק"מ9ג"ק 340)שהוכנסה בתערובת 

 
 תוצאות הבדיקה

 

 הערות תוצאה התכונה הנבדקת 'מס

 תכונות בטון טרי 3

-  (מ"מ)סומך  3.3

 S5-S6=  334-348( מ"מ)

 377 מיידי 3.3.3

 348 דקות 38 כעבור 3.3.0

 48 דקות 12 כעבור 3.3.1

 /4 דקות 48 כעבור 3.3.4

 42 דקות 42 כעבור 3.3.8

 0442 (ק"מ9ג"ק)צפיפות  3.0

 
 



 

 
 33/3178290//' דין וחשבון על בדיקה מס                            דפים 4מתוך   4'  דף מס

 
 
 

 דיקהתוצאות הב

 

 התכונה הנבדקת 'מס
 'דוגמה מס

 שיטת הבדיקה ממוצע
9 / 1 

 תכונות בטון קשוי 0

    (ס"מגפ)חוזק בלחיצה  0.3

  8./0 8./0 31./0 //./0 שעות /4כעבור  0.3.3

  44.2 /.44 47.33 44.2 ימים 7כעבור  0.3.0

  44.2 4/.40 47.44 47.10 ימים /0עבור  0.3.1

0.0 
ות של עומק החדיר

 (מ"מ)מים בלחץ 
 יום /0כעבור 

14 31 34 03  

0.1 
  חדירות יוני כלור

 (קולומבס)
 יום     /0כעבור 

3174 3883 - 3440 

 :תאריך ביצוע הבדיקה
3/9193/ 

 : רמת חדירות יוני כלור
 נמוכה( 3222-0222)
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