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 הקדמה לתקן הישראלי

 , 2015מאי מ( ראשונה)מהדורה  ISO 1920-12 לתקינה לאומי-הביןשל הארגון תקן ישראלי זה הוא התקן 

 .בשינויים ובתוספות לאומיים כתקן ישראלישאושר 

 :התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה

 )בעברית( לאומי-התקן הביןתרגום סעיף חלות  -

 )בעברית(לאומי -פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין -

 )באנגלית( לאומי-הבין התקן -

 

 .ת בטוןבשיטות לבדיק יםתקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנ

 :אלה חלקי הסדרה הם

 נטילת מדגמים של בטון טריבדיקות בטון:  - 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 –בדיקות בטון: בטון טרי  - 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)בטון המתהדק מעצמו  –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 בקופסתבדיקה  – (SCC)בטון המתהדק מעצמו  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 2.11 חלק 26"י ת

בדיקת היפרדות  – (SCC)בטון המתהדק מעצמו  –בדיקות בטון: בטון טרי  - 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 – בדיקות בטון: דוגמות בטון לבדיקת חוזק - 3 חלק 26 י"ת

 חוזק לחיצה –בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי  - 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 –בטון קשוי בדיקות בטון:  - 5.1חלק  26"י ת

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

 קביעת ההתנגדות לספיגּות נימית –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.3חלק  26"י ת

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

 הידרולי

בדיקת עמידות בשחיקה בשיטת ִדסקה סובבת  –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.5חלק  26"י ת

 (Böhme)מכשיר 

 קביעת מודול סקנס של אלסטיות בלחיצה –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.6חלק  26"י ת

בייבוש של בטון עבור דוגמות  ההצטמקותקביעת  –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.7חלק  26ת"י 

 שהוכנו בשטח או במעבדה
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 – (קרבונציהִפחמּות )קביעת התנגדות הבטון ל –בדיקות בטון: בטון קשוי  - 5.8חלק  26"י ת

 שיטה לִפחמּות מואץ

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

 הלחיצה שלהן

 בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות של בטון קשוי - 7חלק  26"י ת

 

 

 

 (לאומי-הביןשל התקן  1)תרגום סעיף  חלות התקן

 .ץמוא ִפחמּותב באמצעות בדיקה (קרבונציה) ת חמּופִ לתקן זה הוא שיטה להערכה של התנגדות הבטון 

בתנאים של חשיפה מבוקרת באמצעות  נערכת הבדיקה, (preconditioning) טיפול מקדיםזמן של פרק לאחר 

 .השאליה נחשפות הפאות האנכיות של הדוגמ חמצני-רמה מוגברת של פחמן דו

בטון  סוגישל ת חמּולפִ ההתנגדות  את ת, אלא להשוויםביצועדרישות  קבועמיועדות לאינן תוצאות הבדיקה 

 שונים באותה דרגת חוזק, המשמשים בתנאי סביבה זהים.
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 לאומי-הביןפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן 

 

2 .Normative references 

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

 כמפורט להלן:

 לאומי-התקן הבין

 וזכראהמ

 הערות חל במקומוההתקן הישראלי 

 ההערותהמפורט בעמודת  המידע)

 (זה תקן הכנת ליום נכון

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

 בדיקת שקיעה –סומך  –טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-2: March 2009 

בדיקות בטון: בטון  – 2.2חלק  26ת"י 

 בדיקה בשיטת ויבי –סומך  –טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-3: March 2009 

בדיקות בטון: בטון  – 2.3חלק  26ת"י 

 דרגת הידוק –סומך  –טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-4: March 2009 

בדיקות בטון: בטון  – 2.4חלק  26ת"י 

 ה בשולחן זרימהבדיק –סומך  –טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-5: March 2009 

בדיקות בטון: בטון  – 2.5חלק  26ת"י 

 צפיפות –טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-6: April 2009 

 

בדיקות בטון: בטון  – 2.6חלק  26ת"י 

 לחץ-טת מדיש –תכולת אוויר  –טרי 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-7: April 2009  

בטון  בדיקות בטון: – 2.9חלק  26ת"י 

 – (SCC)מתהדק מעצמו הבטון  –טרי 

 זרימה-בדיקת שקיעה

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 האירופיותוספות לאומיים, לתקן 

EN 12350-8: July 2010  

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

צורה, מידות, הכנה  –בטון לבדיקת חוזק 

 ואשפרה

- 

ISO 1920-4 בדיקות בטון: חוזק  – 4.1חלק  26 ת"י

 חוזק לחיצה –הבטון הקשוי 

- 

בדיקות בטון: חוזק  – 4.2חלק  26 ת"י

 חוזק כפיפה –הבטון הקשוי 

- 

בדיקות בטון: חוזק  – 4.3חלק  26 ת"י

 חוזק מתיחה לא ישירה –הבטון הקשוי 

- 

 
 
 



© ISO 2015

Testing of concrete —
Part 12: 
Determination of the carbonation 
resistance of concrete — Accelerated 
carbonation method
Essais du béton —
Partie 12: Détermination de la résistance du béton à la carbonation 
— Méthode de carbonation accélérée

INTERNATIONAL 
STANDARD

ISO
1920-12

First edition
2015-05-15

Reference number
ISO 1920-12:2015(E)



 

ISO 1920-12:2015(E)
 

ii © ISO 2015 – All rights reserved

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

©  ISO 2015, Published in Switzerland
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form 
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior 
written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of 
the requester.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org



 

ISO 1920-12:2015(E)
 

Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................iv
Introduction ..................................................................................................................................................................................................................................v
1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................. 1
2 Normative references ...................................................................................................................................................................................... 1
3	 Terms	and	definitions ..................................................................................................................................................................................... 1
4 Principle ........................................................................................................................................................................................................................ 2
5 Reagents and apparatus ............................................................................................................................................................................... 2
6 Preparation of specimens ........................................................................................................................................................................... 3

6.1 General ........................................................................................................................................................................................................... 3
6.2 Making, curing, and testing of prisms and cubes ...................................................................................................... 3

7 Carbonation depth measurements .................................................................................................................................................... 5
7.1 Exposure period and generation of colour change .................................................................................................. 5

8 Determination of the carbonation depth .................................................................................................................................... 5
8.1 General ........................................................................................................................................................................................................... 5
8.2 Measuring the depth of carbonation .................................................................................................................................... 5
8.3 Appreciation of dense aggregates .......................................................................................................................................... 5
8.4 Appreciation of pores and porous aggregates and extreme values ........................................................... 6
8.5 Expression of the results ................................................................................................................................................................ 7

9 Test report ................................................................................................................................................................................................................... 7
10 Precision ....................................................................................................................................................................................................................... 7
Annex A (informative) Guidance on suitable storage chambers ............................................................................................. 8

© ISO 2015 – All rights reserved iii

Contents Page



 

ISO 1920-12:2015(E)

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.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are 
described in the ISO/IEC Directives, Part 1.  In particular the different approval criteria needed for the 
different types of ISO documents should be noted.  This document was drafted in accordance with the 
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).  

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.  Details of 
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or 
on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents). 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not 
constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity 
assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical Barriers 
to Trade (TBT) see the following URL:  Foreword - Supplementary information

The committee responsible for this document is 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

— Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression

— Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion

— Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete — Accelerated carbonation method

 

iv © ISO 2015 – All rights reserved

http://www.iso.org/directives
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Introduction

Ferrous steel reinforced concrete structures need to be durable to ensure that the intended service 
life is achieved. The corrosion of reinforcement induced by carbonation can play a significant role in 
the serviceability of a structure and consequently carbonation resistance of concrete is an important 
property to measure. This International Standard sets out a test method that may be applied to cast test 
specimens to assess the potential carbonation resistance properties of a concrete mix.
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Testing of concrete —

Part 12: 
Determination of the carbonation resistance of concrete — 
Accelerated carbonation method

1 Scope

This procedure is a method for evaluating the carbonation resistance of concrete using an accelerated 
carbonation test. After a period of preconditioning, the test is carried out under controlled exposure 
conditions using an increased level of carbon dioxide to which, the vertical sides of the specimen are exposed.

The test results are not designated to set performance requirements but to compare the carbonation 
resistance of different concretes of the same strength class, which are used in the same environmental 
conditions.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are 
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated 
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

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

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

ISO 1920-4, Testing of concrete — Part 4: Strength of hardened concrete

3	 Terms	and	definitions

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

3.1
depth of carbonation
depth as measured using a phenolphthalein solution sprayed on a freshly-split concrete surface

3.2
single point carbonation depth
depth of carbonation measured at a single point on a specimen, dk,point

3.3
specimen face carbonation depth
mean depth of carbonation of a single exposed face of a single specimen, dk,face

3.4
specimen carbonation depth
mean depth of carbonation of a single specimen, dk,spec

3.5
mean carbonation depth
mean depth of carbonation of two specimens, dk

INTERNATIONAL STANDARD ISO 1920-12:2015(E)

© ISO 2015 – All rights reserved 1


	00026-05-08-0-18B_PDF.pdf
	ISO_1920-12_2015(E)-Character_PDF_document.pdf
	Foreword
	Introduction
	1	Scope
	2	Normative references
	3	Terms and definitions
	4	Principle
	5	Reagents and apparatus
	6	Preparation of specimens
	6.1	General
	6.2	Making, curing, and testing of prisms and cubes
	7	Carbonation depth measurements
	7.1	Exposure period and generation of colour change
	8	Determination of the carbonation depth
	8.1	General
	8.2	Measuring the depth of carbonation
	8.3	Appreciation of dense aggregates
	8.4	Appreciation of pores and porous aggregates and extreme values
	8.5	Expression of the results
	9	Test report
	10	Precision
	Annex A (informative)  Guidance on suitable storage chambers




