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 הקדמה לתקן הישראלי

 , 2009מאפריל ( ראשונה)מהדורה  ISO 1920-8 לתקינה לאומי-הביןשל הארגון תקן ישראלי זה הוא התקן 

 .בשינויים ובתוספות לאומיים כתקן ישראלישאושר 

 :התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה

 )בעברית( בשינויים ובתוספות לאומיים לאומי-תרגום סעיף חלות התקן הבין -

 )בעברית(לאומי -ביןיים לסעיפי התקן הפירוט השינויים והתוספות הלאומ -

 גלית()באנ לאומי-הבין התקן -

 

 .בית-האלף באותיות וממוספרות שוליים כהערות מובאות הישראלי לתקן לאומיות הערות

 

 .ת בטוןבשיטות לבדיק יםתקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנ

 :אלה חלקי הסדרה הם

 בדיקות בטון: נטילת מדגמים של בטון טרי - 1 חלק 26"י ת

 בדיקת שקיעה –סומך  – בדיקות בטון: בטון טרי - 2.1 חלק 26"י ת

 בשיטת ויבי הבדיק –סומך  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.2 חלק 26"י ת

 דרגת הידוק –סומך  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.3 חלק 26"י ת

 בדיקה בשולחן זרימה –סומך  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.4 חלק 26"י ת

 צפיפות –טון טרי בדיקות בטון: ב - 2.5 חלק 26"י ת

 לחץ-שיטת מד –תכולת אוויר  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.6 חלק 26"י ת

 התנגדות לחדירה –זמן התקשרות  –בדיקות בטון: בטון טרי   2.7 חלק 26"י ת

 הפרשת מים –בדיקות בטון: בטון טרי   2.8 חלק 26"י ת

 בדיקת – (SCC)המתהדק מעצמו  בטון –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.9 חלק 26"י ת

  זרימה-שקיעה

 V-בדיקה במשפך – (SCC)בטון המתהדק מעצמו  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.10 חלק 26"י ת

 L בדיקה בקופסת – (SCC)בטון המתהדק מעצמו  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.11 חלק 26"י ת

בדיקת היפרדות  – (SCC)בטון המתהדק מעצמו  –בטון טרי  בדיקות בטון: - 2.12 חלק 26"י ת

 בניפוי

 J-בדיקה בטבעת – (SCC)בטון המתהדק מעצמו  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.13 חלק 26"י ת

 צורה, מידות, הכנה ואשפרה – דוגמות בטון לבדיקת חוזקבדיקות בטון:  - 3 חלק 26 י"ת

 חוזק לחיצה –ת בטון: חוזק הבטון הקשוי בדיקו - 4.1חלק  26"י ת

 כפיפהחוזק  –בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי   4.2חלק  26"י ת

 חוזק מתיחה לא ישירה –בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי  - 4.3חלק  26"י ת

 , תכולת רטיבות וספיגות למיםצפיפות –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.1חלק  26"י ת

 עומק החדירה של מים בלחץ –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.2חלק  26"י ת

 ת נימיתקביעת ההתנגדות לספיגּו –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.3חלק  26"י ת

תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט  –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.4חלק  26"י ת

 הידרולי

סקה סובבת בדיקת עמידות בשחיקה בשיטת ד   –ון קשוי בדיקות בטון: בט - 5.5חלק  26"י ת

 (Böhme)מכשיר 

 קביעת מודול סקנס של אלסטיות בלחיצה –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.6חלק  26"י ת
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בייבוש של בטון עבור דוגמות  הצטמקותהקביעת  –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.7חלק  26ת"י 

 שהוכנו בשטח או במעבדה

חמּות )התנגדות הבטון לקביעת  –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.8חלק  26י "ת  – (קרבונציהפ 

חמּות שיטה  ץמוא לפ 

בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה, הכנתן ובדיקת חוזק  - 6חלק  26"י ת

 הלחיצה שלהן

 ל בטון קשויבדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ש - 7חלק  26"י ת

 

 

 

 (בשינויים ובתוספות לאומיים לאומי-הביןשל התקן  1)תרגום סעיף  חלות התקן

 הערה:

 .גופן שונההשינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

להכנה  תקן זה מפרט שיטה לקביעת שינויי האורך של דוגמות בטון הנגרמים מייבוש באוויר, ואת השיטה

 .דות לבדיקהעולאשפרה של דוגמות הבטון המיו

של האגרגאטים  המרבי הנומינליבדיקה של דוגמות שהוכנו במעבדה או בשטח, שבהן הגודל חל על תקן זה 

 מ"מ. 25-, אינו גדול מ2חלק  1865ישראלי ת"י ה תקןב כמפורטבבטון, 

שהוכנו לא תקנית )דוגמות רגילות תחילית על דוגמות שעברו אשפרה  חל ואינבנוגע לדיוק  10בסעיף הכתוב 

 .חו ככאלהויתועדו וידּו ,יסומנו הוכנו בשטחשדוגמות בשטח(. נוסף על כך, תקן זה דורש ש

 שייםבעיקר בשל הק, ()א(ממ" 20-מאוד )פחות מקטנה שקיעה בעל לבטון  תמיד מתאימהשיטת בדיקה זו אינה    :1הערה 

 .חלהשיטה האם מתקבלת רמת הידוק מספקת, . תהידוק מספקרמת לקבל 

אך אפשר להתאים אותה למדידה  בתנאי מעבדה ייבוש של בטוןב הצטמקותההשיטה פותחה במיוחד למדידת    :2הערה 

 .מגוונים תנאים סביבתייםהנתונות ב בדוגמותשל שינויי אורך 

 

 

                                        
 .2.1חלק  26תקן הישראלי ת"י ב מפורטת בטון של שיטה לבדיקת ערך השקיעהה )א(
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 לאומי-הביןפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן 

 

2 .Normative references 

 המאוזכרים בתקן והמפורטים בסעיף זה חלים תקנים ישראליים, ומייםלא-הביןבמקום התקנים 

 כמפורט להלן:

 לאומי-התקן הבין

 וזכראהמ

 הערות חל במקומוההתקן הישראלי 

 תההערוהמידע המפורט בעמודת )

 נכון ליום הכנת תקן זה(

ISO 1920-1  בדיקות בטון:  – 1חלק  26ת"י

 נטילת מדגמים של בטון טרי

- 

ISO 1920-2  בדיקות בטון:  – 2.1חלק  26ת"י

 בדיקת שקיעה –סומך  –בטון טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופילאומיים, לתקן  ותוספות

EN 12350-2: March 2009 

בדיקות בטון:  – 2.2חלק  26ת"י 

בדיקה בשיטת  –סומך  –בטון טרי 

 ויבי

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-3: March 2009 

בדיקות בטון:  – 2.3חלק  26ת"י 

 דרגת הידוק –סומך  –בטון טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-4: March 2009 

בדיקות בטון:  – 2.4חלק  26ת"י  

ה בשולחן בדיק –סומך  –בטון טרי 

 זרימה

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיתוספות לאומיים, לתקן ו

EN 12350-5: March 2009 

בדיקות בטון:  – 2.5חלק  26ת"י 

 צפיפות –בטון טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-6: April 2009 

בדיקות בטון:  – 2.6חלק  26ת"י 

שיטת  –תכולת אוויר  –בטון טרי 

 לחץ-מד

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-7: April 2009 

בדיקות בטון:  – 2.9חלק  26ת"י 

מתהדק מעצמו הבטון  –בטון טרי 

(SCC) – זרימה-בדיקת שקיעה 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-8: July 2010 

ISO 1920-3:2004  בדיקות בטון:  – 3חלק  26ת"י

צורה,  –גמות בטון לבדיקת חוזק דו

 מידות, הכנה ואשפרה

- 

ISO 6274  שיטות בדיקה  – 2חלק  1865ת"י

בתחום הסלילה: בדיקות של 

 אגרגאטים

- 
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Foreword 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies 
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO 
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been 
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and 
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the 
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards 
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an 
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

ISO 1920-8 was prepared by Technical Committee ISO/TC 71, Concrete, reinforced concrete and pre-
stressed concrete, Subcommittee SC 1, Test methods for concrete. 

ISO 1920 consists of the following parts, under the general title Testing of concrete: 

⎯ Part 1: Sampling of fresh concrete 

⎯ Part 2: Properties of fresh concrete 

⎯ Part 3: Making and curing test specimens 

⎯ Part 4: Strength of hardened concrete 

⎯ Part 5: Properties of hardened concrete other than strength 

⎯ Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores 

⎯ Part 7: Non-destructive tests on hardened concrete 

⎯ Part 8: Determination of drying shrinkage of concrete for samples prepared in the field or in the laboratory 

⎯ Part 9: Determination of creep of concrete cylinders in compression 

The following part is under preparation: 

⎯ Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression 
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Testing of concrete — 

Part 8: 
Determination of drying shrinkage of concrete for samples 
prepared in the field or in the laboratory 

1 Scope 

This part of ISO 1920 specifies a method for determining the length changes of concrete specimens due to 
drying in air, and the method of preparing and curing the concrete specimens to be tested. 

It is applicable for the testing of specimens prepared in the laboratory or in the field, in which the maximum 
nominal size of aggregate in the concrete, in accordance with ISO 6274, does not exceed 25 mm. 

The precision statement in Clause 10 does not apply to specimens that have had non-standard initial curing 
(normally field-prepared specimens). In addition, this part of ISO 1920 requires that field-prepared specimens 
be marked, recorded and reported as such. 

NOTE 1 This test method is not always suitable for very low slump concrete (less than 20 mm), primarily due to the 
difficulties in obtaining adequate compaction. Provided adequate compaction is obtained, the method is applicable. 

NOTE 2 The method is specifically developed for measurement of drying shrinkage of concrete, but it is capable of 
adaptation for measurement of length changes of specimens subjected to a variety of environmental conditions. 

2 Normative references 

The following referenced documents are essential for the application of this part of ISO 1920. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies. 

ISO 1920-1, Testing of concrete — Part 1: Sampling of fresh concrete 

ISO 1920-2, Testing of concrete — Part 2: Properties of fresh concrete 

ISO 1920-3:2004, Testing of concrete — Part 3: Making and curing test specimens 

ISO 6274, Concrete — Sieve analysis of aggregates 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
preparing laboratory 
laboratory responsible for sampling of concrete, moulding of specimens, initial curing in moulds, demoulding, 
initial moist curing and transport to measuring laboratory (if required) 
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