
C ארבליעורך המצגת שלום –כל הזכויות שמורות לחברת מתן ביקורת מבנים

יסודות ההנדסה האזרחית

מסלול שמאות



בטון
מוטות , ברוב המבנים בארץ קיימים חלקים יצוקים מבטון
הפלדה הקיימים בתוכו הופכים אותו לבטון מזוין



חומרים המרכיבים את הבטון
החומר והקושר את מרכיבי הבטון והופך  –פורטלנדצמנט 

מסוגל להתקשות גם באוויר וגם , אותם לחומר דמוי אבן
.במים



חומרים המרכיבים את הבטון
מוצר מנופה המתקבל מגריסה או מטחינה של  –אגרגטים

וחול טבעי , בארץ מקובל להשתמש בחצץ, סלעים קשים
.דק



חומרים המרכיבים את הבטון
שתיה ומומלץ מייהמים המתאימים לבטון הם –מים

מים אחרים עלולים להקטין את חוזק , להשתמש רק בהם
הבטון



חומרים המרכיבים את הבטון
:מוספים כימיים כגון

/ מחיש התחזקות / מחיש התקשרות / מוסף מפחית מים 
מוספים מינרליים/ כולא אוויר 



חומרים המרכיבים את הבטון
2018שאלת מועצת שמאים חורף 



קביעת הרכב הבטון
, יחסי תערובת הבטון תיקבע על בסיס ניסויים מוקדמים

רצוי להגיע לכך שעלות התערובת תהיה מזערית ובתנאי 

:שתעמוד בדרישות הבאות

תתאים לשיטת ההובלה וההנחה-

תעמוד בדרישות החוזק הנדרש מהבטון-

תעמוד בדרישות עמידות מיוחדות-



הגדרות לתערובת בטון



הגדרות לתערובת בטון



הגדרות לתערובת בטון
:חוזק הבטון

אותו נכפיל במקדם , מאמץ הלחץ הגורם להרס הבטון
.ביטחון לפי רמת הבקרה



הגדרות לתערובת בטון



2018שאלת מועצת שמאים חורף 

הגדרות לתערובת בטון



הגדרות לתערובת בטון



בדיקת חוזק בטון
לצורך הבדיקה נלקחים דגימות בטון בזמן היציקה לתוך  

את אותן קוביות  , דפוסים אטומים למים בצורות קוביות

ימים  7בודקים לחוזק בלחיצה בתוך מכונה מיוחדת לאחר 
ימים28ולאחר 



סגרגציה–בטון 

בה  התופעהסגרגציה ביציקות בטון היא

היפרדות בין החצץ לבין שאר מרכיבי התערובת  מתרחשת

כתוצאה מההיפרדות בין החומרים נוצרים (.מלט וחול)

ברובם מחצץ  מורכבים אזורים חלשים ביציקת הבטון אשר 

כיסי  "משום כך גם מכונה התופעה. ללא מלט וחול, בלבד
".חללי חצץ"או , "חצץ



סגרגציה–בטון 



דרישות ביצוע–בטון 

(יחס נכון)בחירה נכונה של תערובת -

הבטון יושם קרוב ככל האפשר למקום ייעודו-

משפכים/ אמצעי השימה יהיו צינורות  -

('מ2)אסור לזרוק את הבטון מגובה רב מידי -

('מ2)אסור לגרוף את הבטון למרחקים גדולים -

אסור לשנות בפתאומיות את כיוון זרימת הבטון-



אשפרה–בטון 

אשפרה של בטון יש לבצע מיד לאחר התקשותו כאשר  -

לאחר מועד זה  , את הדגש יש לתת על השבוע הראשון

יש להמשיך בתהליך האשפרה באופן הולך ופוחת



אשפרה–בטון 



הידרציה–בטון 

תהליך יצירת בטון הינו תהליך כימי בו המים משמשים  

,  כחומר המזרז את ההתקשרות בין מרכיבי הבטון השונים

במהלך התקשות הבטון נפלטים כמויות גדולות של חום  

פליטת החום בזמן , דבר המחייב את הרטבתו, מהבטון

ההתקשות נקראת הידרציה



הידרציה–בטון 

שמירת הבטון רטוב חיונית להשלמת תהליך ההידרציה  

:והשפעתה גורמת ל

הגדלת חוזק הבטון-

מניעת הופעת סדקים בבטון-



פלדה

השימוש בה נעשה  , הפלדה משמשת בבניין בכמויות גדולות

בבנייה מתועשת  לטפסות, למוטות זיון , לבניית מבני פלדה

.וטרומית



ערגול פלדה

, חומרבתהליך זה מעבירים את . עיבוד של חומריםתהליך 

התוצר הסופי של התהליך  . גלילים(או כמה זוגות)דרך זוג 
.הוא יריעה או לוחית דקה מעובי החומר במקור



טיט-מלט 

לטיוח , המלט משמש לבניית קירות של לבנים או של בלוקים
.לריצוף וחיפוי קירות, קירות



טיט-מלט 

:חומרים המרכיבים את המלט

סיד/ גבס / פורטלנדצמנט -

אגרגטים-

מים-
חומרים כימיים–מוספים -



אלומיניום

, בבניין משתמשים בפרופילים של אלומיניום לייצור חלונות

.מעקות וכדומה, דלתות

:תכונות האלומיניום

מתכת נוחה לעיבוד-

חזקה ביחס למשקלה  -
מוליכות תרמית טובה-



שיחול-אלומיניום 

מרככים אותו בחום ומעבירים את  , שיטה לעיבוד אלומיניום 

החומר הרך דרך חריר בעל צורה ובכך מתקבלת צורת 
הפרופיל



הגנה מקורוזיה–אלומיניום 



חומרים נוספים



חומרים נוספים


