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תערובות בטון בתלות מקור אפר הפחם

5סקר 

( A ,B, C, D, E, F, Gמקורות ) 7סה"כ 

הרכבי התערובות לפי אזורי החשיפה

46,7,108,11חשיפה דרגות
תערובות לפי 

 4גיליון תיקון 
(2008) 118לת.י.
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פירוט הבדיקות לפי אזורי החשיפה

תכונה מצב בטון
אזורי חשיפה

46,7,108,11
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 + תכולת  אוויר
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מסל אפר הפחם בשנת  %80 -)המייצגים כ שבעה מקורותיבדקו  בסקר זה

כמחליפי חול וצמנט,  כל שבעת המקורותיבדקו  4-2, לדרגות חשיפה (2016
)המייצגים במחצית סל אפר  מקורות שלושה יבדקו  6,7,10לדרגות חשיפה 

הן כחליף לחול והן על פי עקרון התפקוד השקיל )כאשר ( 2016הפחם בשנת 
K אותם יבדקו   8.10( ולדרגות החשיפה 0.4יהיה לי המקדם ההידראו

 (K 0.4=רק על פי עקרון התפקוד השקיל )המקדם  מקורות שלושה

אינדיקציה לגבי התפקוד השקיל בכל הסקופ של בכל האלטרנטיבות כך נקבל 
 .דרגות החשיפה

  כפי שציינתי במזכר הקודם יש לבצע בדיקת ספיגות של האגרגטים
ה ולוודא שהתערובות יוכנו על בסיס ריפ )רווי החדשים שיגיעו למעבד

 .יבש פנים(

  המוסף הקרבוקסילי שנשתמש הפעם יהיהENT1   של חברת אנרמית. 

  הכוונה לכמות הצמנט האפקטיבית היא כמות הצמנט כפי שהיא
 .מופיעה בתערובת הרפרנס

  '( וכדי לקבל סומך זה  6"-5)" 4סומך התערובת כפי שנקבע בסקר מס
  .דרש יש להוסיף מוסף ולא מיםבמידה ונ

 לבצע אין צורך, יש לבדוק בכל התערובות חדירות למים ולכלורידים 
כיוון שבפועל דרישה  4-2 חדירות לכלורידים בדרגות החשיפהה בדיקת 

 .זו לא קיימת בדרגות חשיפה אלו
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