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מכון טכנולוגי  –למען הסר ספק מודגש בזאת כי החוקר/ים, מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ והטכניון "

לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הוצאות ו/או הפסד, מכל סוג ומין, שנגרם או עלול לישראל, אינם ולא יהיו אחראים 

להיגרם לרכוש ו/או לגוף, כתוצאה ישירה או עקיפה, למקבל הדו"ח ו/או לצד ג' כלשהו, עקב המחקר ו/או דו"ח 

כי יישום זה או בהקשר אל מי מהם כמו גם בקשר ליישום האמור בו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת  

 ."תוצאות המחקר יהיה באחריותו הבלעדית של המיישם



 

III 
 

 תודות 

  .צוות המחקר מודה למלווי המחקר על הערותיהם הבונות ועל עידודם והערכתם לאיכות המחקר

דגמי בטון   רותיאבהסיוע שנתנו  מיקי לנצמן על  מר , למשרד ירון אופיר ול'נורה יזמות הכרמל'חברת  לגם  תודה 
  פשרות להשתמש בהם במחקר.ובא אותנטייםה ֶדֶבשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

V 
 

 תוכן עניינים 
 1.................... .............................................................................................................................תקציר

 2 ................................................................................................................................... רשימת סימנים

 5 ................... ..............................................................................................................................מבוא1

 5 .................................................................................................................................. רקע כללי 

 5 ............................................................................................................................... דוחמבנה ה 

 5 ..........................................................................................................................מטרות המחקר 

 6 ........................................................................................................................... שיטת המחקר 

 7 ..........................................................................................................................תרומת המחקר 

 9 ..................................................................................................................................... .סקר ספרות2

 9 ...................................................................................................................... סקירה היסטורית 

 9 ......................................................................................................................... ֶדֶבשאפיון בטון  

 11 .......................................................................................................................... בטון ללא זיון 

 11 ...................................................................................................... ֶדֶבשקירות אבן עם גב בטון  

 11 ............................................................................................. גזירה באלמנטים ללא זיון לגזירה 

 14 .................................................................................................... התמודדות עם רעידות אדמה 

 14 ......................................................................................... ֶדֶבששמתאימים לקירות  מצבי הכשל 

 15 ............................................................................................ תכונות החומר והתסבולת המבנית 

 15 .............................................................................................................. בדיקת מתיחה .2.8.1

 15 .................................................................... (Direct pull test. בדיקת מתיחה ישירה )2.8.1.1

 15 ......... (Modulus of rupture test. בדיקת חוזק כפיפה בקורות או "בדיקת מודול השבר" )2.8.1.2

 15 .................. (splitting test. בדיקת חוזק במתיחה לא ישירה או "בדיקת חוזק הבקיעה" )2.8.1.3

 16 ...................................................... קורלציה בין חוזק הבטון ללחיצה וחוזקו במתיחה .2.8.1.4

 18 ................................................................................ ( Elastic modulus) . מודול אלסטיות2.8.2

 19 .................................................. . קורלציה בין חוזק הבטון ללחיצה ומודול האלסטיות2.8.2.1

 20 ................................................... (Diagonal compression test) . בדיקת לחיצה אלכסונית2.8.3

 24 ............................................................................... מחקר ניסויי של תסבולת מבני בטון קיימים 

 31 ..................... סיבים בתווך פולימרי -חיזוק של בטון באמצעות יריעות/מוטות מחומרים מרוכבים  



 

VI 
 

 )המשך(  ניםתוכן עניי
 31 ................................................................................................................................... סיכום 

 33 ........................................................................................................................................ ניסויים 

 33 .................................................................................................................................. הקדמה 

 36 .........................................................................................................................תכונות החומר 

 36 ........................................................................................................................ הקדמה .3.2.1

 37 .................................................................................................................. חוזק לחיצה .3.2.2

 38 .................................................................................................. בדיקת מודול אלסטיות .3.2.3

 40 ................................................................................... בדיקת מתיחה לא ישירה )בקיעה( .3.2.4

 40 ....................................................................................................... בדיקת מסה סגולית .3.2.5

 41 ............................................................................................................. ניסוי לחיצה אלכסונית 

 41 ........................................................................................................................ הקדמה .3.3.1

 42 .............................................................................................................. תיאור הדגמים .3.3.2

 43 ................................................................................................................. יסוימערך הנ .3.3.3

 45 ................................................................................................................. מהלך הניסוי .3.3.4

 46 ....................................................................................... כשל בגזירה –ניסויים של דגמי קורות  

 46 ........................................................................................................................ הקדמה .3.4.1

 47 .............................................................................................................. תיאור הדגמים .3.4.2

 52 ................................................................................................................. מערך הניסוי .3.4.3

 54 ................................................................................................................. מהלך הניסוי .3.4.4

 55 ......................................................................................................................................... תוצאות 

 55 ........................................................................................................................ תיאור הדגמים 

 55 ............................................................................................................................ חוזק לחיצה 

 58 .................................................................................................................... מודול האלסטיות .

 66 ............................................................................................ החוזק במתיחה לא ישירה )בקיעה( 

 70 ....................................................................................................................... המסה הסגולית 

 74 ............................................................................................................ ניסויי לחיצה אלכסונית 

 84 ........................................................................................ כשל בגזירה -ניסויים של דגמי קורות  



 

VII 
 

 )המשך(  ניםתוכן עניי
 95 ............................................................................................................................. ניתוח התוצאות 

 96 .................................................................................................................... מודול האלסטיות 

 99 ............................................................................................ החוזק במתיחה לא ישירה )בקיעה( 

 102 ..................................................................................................................... המסה הסגולית 

 102 ........................................................................................................... ניסוי לחיצה אלכסונית 

 106 ..................................................... אנליזה אלסטית לינארית באמצעות אלמנטים סופיים .5.4.1

 110 .............................................................................. לפי בדיקת בקיעה 𝜶חישוב המקדם  .5.4.2

 112 ............................... ניתוח תוצאות ניסויי הלחיצה האלכסונית להערכת התסבולת בגזירה .5.4.3

 114 .......................................................................................סיכום ניסוי לחיצה אלכסונית .5.4.4

 114 .............................................................. כשל בגזירה -ניתוח תוצאות הניסויים של דגמי קורות  

 116 .......................................................................................................... סדק גזירה משני .5.5.1

 119 ........................................................................................................................... סיכום ומסקנות 

 125 ...................................................................................................................................... נספחים 

 125 ....................................................... מהלך הדבקת מדידי העיבור עבור בדיקת מודול האלסטיות 

 125 ............................................................................................... מהלך בדיקת מודול האלסטיות 

 125 ..................................................................... (33)איור  FRPמהלך הדבקת יריעות סיבי הפחמן  

 128 ......................................................................................................................... נעל ההעמסה 

 129 ................................................................................................................................. מראי מקום 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

  רשימת איורים

 6 ................................................................................ אלכסונית עבור בדיקת לחיצה הניסוי מערך :1איור 

 7 .................................................................................................. עבור כשל בגזירה הניסוי מערך :2איור 

 12 ................................. .(al. et Collins, 2008 : כשל פריך בגזירה בקורה ללא חישוקים )האיור מתוך3איור 

השפעת החספוס על העברת כוח הגזירה,   b)מידול של החספוס של משטח פני הסדק,    a): נעילת אגרגטים:  4איור  

c) האיור מתוך( ניתוח תמונת המאמצים במשטח מחוספס עקב החלקה Walraven, 1981). ....................... 14 

 16 .............. (.Palchik and Hatzor, 2004: בדיקת מתיחה בבקיעה "בדיקה ברזיליאנית" )האיור מתוך 5איור 

 Heilmann, 1969 .................................... 17))האיור מתוך  : הקשר בין חוזק המתיחה לחוזק הלחיצה6איור 

: קשר בין חוזק המתיחה הממוצע לעומת חוזק הלחיצה האופייני עבור מבנים ישנים )האיור מתוך 7איור 

2018,Weber & Thiele) ..................................................................................................................... 18 

 19 .................................................................. )1993מודול אלסטיות )פיזנטי,  –: עקום מאמץ עיבור 8איור 

מייצג  Xמייצג את ערכי מודול האלסטיות, ציר  Yציר : פיזור תוצאות מדודות של מודול האלסטיות, 9איור 

 Technical rules ČBS 05 Concrete modulus of elasticity, 2016 ..... 20)) את חוזק הלחיצה עבור גלילי בטון

 21 ............................................... (..Milosevic et al, 2013 : בדיקת לחיצה אלכסונית )האיור מתוך10איור 

 באמצעות מעגל מוהר )האיור מתוך  ,RILEM  ולפי  ASTM  : הפרשנות של בדיקת לחיצה אלכסונית לפי11איור  

Brignola et al., 2009 המאמצים המסומנים כמאמצי לחיצה בסכמה שבצד שמאל מופיעים בחלקו השלילי ;

 22 ............................................................................................בתאור מעגל מוהר בצד ימין( X -של ציר ה

 25 . (.2013ל קיר הנתון לכוח גזירה אופקי וכוח לחיצה צירי במודל של וינר ואחרים ): תאור סכימתי ש 12איור

 26 ..................................................................... (.2011: מערך ניסוי הדחיקה )האיור מתוך שוורץ, 13איור 

 26 ...................... (.Pavese ,2016: דגם ניסוי הלחיצה האלכסונית, לפני הניסוי ואחריו. )האיור מתוך 14איור 

 Borri et al.,2011. ................................. 27): בדיקת לחיצה אלכסונית על קירות מבנה )האיור מתוך 15איור 

 Greifenhagen and Lestuzzi (2005.)................................. 28 : תיאור צורת ההעמסה בניסויים של 16איור 

 Tassios 1984. ....... 30): תסבולת גזירה לעומת תסבולת לכפיפה עבור קירות בני עם זיון )האיור מתוך 17איור 

 Nawaz et al. (2016). ......................................................... 31: תיאור צורת ההעמסה בניסויים של 18איור 

 34 ................................................................................................ (LO: ניסור דגימות אותנטיות )19איור 

 37 ....................................................................................................................... : קידוח גלילים20איור 

 38 ...................................................................................................................... : בדיקת לחיצה21איור 

 39 .................................................................................... : הכנת גלילים לבדיקת מודול אלסטיות22איור 

 39 ......................................................................................................... : בדיקת מודול אלסטיות23איור 

 40 .......................................................................................... : בדיקת מתיחה לא ישירה )בקיעה(24איור 

 41 ................................................................................................. : בדיקת מסה סגולית מרחבית25איור 

 45 .................................................................. ( לפני הניסויDH-1( ודגם )80-1CON) 1: דגם בקרה 26איור 

 46 .................................................... אלכסונית עבור בדיקת לחיצה הניסוי מערך :תאור סכמתי של27איור 

 47 ................................................................................ : ניסור הקורות מתוך הדגמים האותנטיים28איור 

 48 .......................................................................... (PCLAB)מעבדתי  ֶדֶבש: יציקת קורות מבטון 29איור 

 49 .................................................................................................................... : אבני הדולומיט30איור 



 

X 
 

)המשך( רשימת איורים   

 50 ................................................................................ (CLAB): פלדת הזיון עבור קורות הבקרה 31איור 

 50 .............................................................................................. (CLAB): יציקת קורות הבקרה 32איור 

 52 .............................................................................. : חיזוק הקורה באמצעות יריעות סיבי פחמן33איור 

 54 .....................................................................עבור כשל בגזירה הניסוי מערך : תאור סכימתי של34איור 

 54 ...................................................................................... ( לפני הניסויSY-1) 1: דגם שדה יעקב 35איור 

 SY, LO, PCLAB ...... 58דגמים  : תמונות גלילים לאחר בדיקת מודול אלסטיות וחוזק הלחיצה עבור36איור 

 59 ........................... (Strain gage( באמצעות מדידי עיבור )LOדגם לוטוס )עיבור עבור  -: גרף מאמץ37איור 

 66 ........................................................... : דגמי גליל לפני ואחרי בדיקת מתיחה לא ישירה )בקיעה(38איור 

קשר בין חוזק הבקיעה הממוצע  (b)קשר בין חוזק הלחיצה הממוצע למסה סגולית,  (a): מסה סגולית: 39איור 

 73 ................................................................................................................................... למסה סגולית.

 75 .............................................................................. : דגמי בקרה לאחר ניסויי לחיצה אלכסונית40איור 

 76 ...................................................................... : דגמים אותנטיים לאחר ניסויי לחיצה אלכסונית41איור 

 77 .................................................................. שמתפתח לא במרכז הדגםסדק   : תאור סכימתי של42איור 

𝛼: עקומים מדודים של מאמץ המתיחה במרכז הדגם )לפי המקדם  43איור   = ( בניסויי הלחיצה האלכסונית 0.5

 81 .............................................................. ( דגמי הבקרה.c) -( הדגמים האותנטיים וbם  )( כל הדגמיaשל )

( הדגמים bהדגמים  )( כל  aעיבור לחיצה בניסויי הלחיצה האלכסונית של )  –: עקומים מדודים של עומס  44איור  

 82 ........................................................................................................... ( דגמי הבקרה.c) -האותנטיים ו

 83 ..................................................... בדגם הבקרה LVDT -ו .S.G: השוואה בין מדידה באמצעות 45איור 

 86 ............................................................................................... : קורות אותנטיות לאחר הניסוי46איור 

 87 ................................................................. לאחר הניסוי (PCLAB)מעבדתי  ֶדֶבש: קורות מבטון 47איור 

 88 .................................................................................... לאחר הניסוי ((CLAB): קורות הבקרה 48איור 

 92 ............................................................ שקיעה מנורמלת של ניסויי הקורות -מנורמל : גרף עומס49איור 

 93 ....................................................................................................... מתיחה עיבור -: גרף עומס50איור 

 93 ........................................................................................................ לחיצה עיבור -: גרף עומס51איור 

 95 ......................... (DH -ו LO ,SYדגמים מאתר  –: דוגמאות להרכב הדגמים האותנטיים )בתמונה 52ור אי

 98 ............................................... הממוצע )בדגמי גליל(: קשר בין מודול האלסטיות לחוזק הלחיצה 53איור 

 101 .................................................................... : קשר בין חוזק המתיחה לחוזק הלחיצה הממוצע54איור 

 STRAP (2017). ........................................................... 106: מודל רשת אלמנטים סופיים בתוכנת 55איור  

 107 ........................................ ערך )קונטורים( של המאמצים הראשיים המקסימליים.-: קווים שווי56איור 

( מאמצי a: )ATENA 2D (2015): אנליזה לינארית של דגם בלחיצה אלכסונית לפי חישוב בתוכנת 57איור 

 108 .................................................................................. ( ערכים מנורמלים של מאמצי הגזירהbהגזירה )

 RILEM ,ASTM ,Linear : הפרשנות של המאמצים במרכז דגם של בדיקת לחיצה אלכסונית לפי58איור 

Analysis ,Non linear analysis (ATENA) 109 .......................................... באמצעות הצגתם במעגל מוהר 

 112 . : קשר בין חוזק המתיחה לפי ניסוי לחיצה אלכסונית וחוזק המתיחה שמחושב לפי בדיקת בקיעה59איור 

 113 ........................................ : סכימה של הכוחות הפועלים על חתך אמצעי בדגם לחיצה אלכסונית60איור 



 

XI 
 

)המשך( רשימת איורים   

: השוואה בין הערכים המדודים של חוזק הגזירה בקורות ובין הערכים המוערכים )ללא יישום מקדם 61איור 

 115 .. (Eurocode 2 (2020), 2017טיוטת היורוקוד )( b) -ו (1992-1-1EN, 2004( יורוקוד )aבטיחות לחומר( לפי )

 117 ................... (strut-and-tie model: היווצרות סדק משני כתוצאה מפעולת קשת בצורת ברך )לפי 62איור 

 126 ................................................................................................ : יישור איזור הדבקת היריעה63איור 

 127 ........................................................................................................................ : ציוד עבודה64איור 

 128 ..................................................................................................................... : נעל ההעמסה65איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 
 

 רשימת טבלאות

 24 .................. (OPCM 3274, 2005להערכת חוזק המתיחה של קירות בני )הטבלה מתוך  : המקדם 1טבלה 

 35 ............................................................................................................ : הדגימות האותנטיות2טבלה 

 36 ...................................................................................................................... פרטי הדגימות: 3טבלה 

 42 ..................... (CON120 -ו CON80 : פרטי תערובת הבטון עבור דגמי הבקרה בלחיצה אלכסונית )4טבלה 

 CON80 ......................................................................................... 43: תכונות החומר עבור בטון 5טבלה 

 CON120........................................................................................ 43: תכונות החומר עבור בטון 6טבלה 

 44 ........................................................................... : אורכי המדידים בניסויי הלחיצה האלכסונית7טבלה 

 PCLAB ........................................................................................ 48: פרטי תערובת הבטון עבור 8טבלה 

 49 ................................................................... (PCLAB)מעבדתי  ֶדֶבש : תכונות החומר עבור בטון9טבלה 

 50 ................................................................. (CLAB) קורות הבקרה : פרטי תערובת הבטון עבור10טבלה 

 51 ........................................................................ (CLAB) : תכונות החומר עבור קורות הבקרה 11טבלה 

 51 ............. (S&P C-Sheet 240, 2018פי נתוני היצרן )-של יריעות סיבי הפחמן על :התכונות המכניות12טבלה 

 53 ............................................................................................................. ט דגמי הקורות:פירו13טבלה 

 56 .................................................................................. : חוזק הלחיצה של הדגמים האותנטיים14טבלה 

 57 ..................................................................... (PCLABמעבדתי ) ֶדֶבש: חוזק הלחיצה של דגמי 15טבלה 

 57 ............................................................................................. : חוזק הלחיצה של דגמי הבקרה16טבלה 

 60 ............................................................................. : מודול האלסטיות של הדגמים האותנטיים17טבלה 

 62 ................................................................ (PCLABמעבדתי ) ֶדֶבש: מודול האלסטיות של דגמי 18טבלה 

 63 ....................................................................................... : מודול האלסטיות של דגמי הבקרה19טבלה 

 67 .................................................................................. : חוזק הבקיעה של הדגמים האותנטיים20טבלה 

 68 ..................................................................... (PCLABמעבדתי ) ֶדֶבש: חוזק הבקיעה של דגמי 21טבלה 

 68 ............................................................................................. : חוזק הבקיעה של דגמי הבקרה22טבלה 

 70 ............................................................................................................ : בדיקת מסה סגולית23טבלה 

 78 ...................................................................................... תוצאות ניסויי הלחיצה האלכסונית :24טבלה 

 89 .................................................................................................. : תוצאות ניסויי כשל בגזירה25טבלה 

 104 ............................................. : ערכי מודול האלסטיות לפי תוצאות ניסויי הלחיצה האלכסונית26טבלה 

 RILEM ,ASTM ,Linear Analysis ,Non לפי: ערכים מנורמלים של רכיבי המאמץ במרכז הדגם 27טבלה 

linear analysis (ATENA) .............................................................................................................. 109 

 110 ............................................................................................... לפי חוזק הבקיעה α: חישוב  28טבלה 

 111 .......................................................................................................... [27] הבנוסח α: ערכי 29טבלה 

 

 

 



 

XIV 
 

 

 



 

1 
 

 תקציר 

קירות פנים וחוץ, שעשויים בטון באיכות   הינם בעלישנבנו לפני מחצית המאה שעברה,    ,חלק מהמבנים בישראל

 העשויים מבטון קירות ,. במבנים אלה"ֶדֶבש"בטון  הומכונ מאוד נמוכה, המכיל בדרך כלל  אגרגטים גדולים

בעלי מידות  ֶדֶבשהם אלמנטים קונסטרוקטיביים התומכים את התקרות לעומסי גרביטציה. קירות ה ֶדֶבש

כוחות  עת רעידת אדמהבם, יפעלו עליהם יחסית גדולות ולכן גם קשיחותם יחסית גדולה. בשל קשיחות

 הםתכונותי אתאינו בטון תקני ולכן לא ניתן להעריך  ֶדֶבשבטון ה .שהם אינם מתוכננים לשאת, סיסמיים

 מודללהייתה    מטרת המחקר.  גזירהל  ם(תסבולתאת חוזקם )  -  במיוחדו,  ֶדֶבשעשויים מבטון  של קירות    המכניות

לבחון את  ,על מנת לאפשר הערכת תסבולתם של קירות מבטון זה . זאת,ֶדֶבשהתכונות המכניות של בטון ה את

. תוצאות על ההתנהגות המבנית של מבנים קיימים בעת רעידת אדמה ֶדֶבשההשפעות האפשריות של קירות 

ההתנהגות הסיסמית של מבנים קיימים   להערכתלספק לקהילת מהנדסי המבנים כלים מקצועיים    כלווהמחקר י

או \ו לחיזוקם שיטות לגבי ותהחלט בקבלת סייעבכך לו, חלק מהמערכת הנושאת הינם ֶדֶבשבהם קירות ה

 .שדרוגם

ת ובתחילת העבודה בפרק סקר הספרות נסקרו בדיקות מעבדה שמתייחסות לתכונות מכניות של החומר, בדיק

, אשר "לחיצה אלכסונית"נסקרו מערכי הניסוי והתוצאות של בדיקות  לחיצה, מתיחה, ומודול האלסטיות.

הרלבנטיות של בדיקות אלה למחקר הנוכחי מטרתן המקורית היא למדוד את התסבולת לגזירה של קירות בני. 

עם זאת, במסגרת הסקר לא נמצאו דיווחים לניסויים   המכיל, כאמור, אבנים גדולות.  ֶדֶבשנעוצה במבנה בטון ה

 . ֶדֶבששבוצעו על דגמים העשויים בטון 

עומדים לפני הריסה, שיפוץ או חיזוק. הו  ֶדֶבששנבנו מבטון    אותרו מבנים קיימים  ומסגרתבניסויי ו  נוהמחקר הי

לצורך ניסויים   מבנים אלה נוסרו דגימות אותנטיות, אשר הובלו למכון הלאומי לחקר הבנייהשל    ֶדֶבשקירות המ

  .שונות מחיפה והסביבה במידות וצורות היו . הדגימות שנלקחוובדיקות שנערכו עליהם

נערכו ניסויים אשר מטרתם הייתה למדוד את התכונות המכניות עם התמקדות בתסבולת לגזירה. לשם כך 

לחיצה אלכסונית וכפיפה בדגמי קורות אשר תוכננו להיכשל בגזירה.  נערכו שתי סדרות של ניסויים מבניים:

הניסויים כללו גם דגמי בקרה, אשר נוצקו ים ודגמים מעבדתיים. שתי סדרות  יהניסויים נערכו על דגמים אותנט

חוזק לבחינה ולימוד של הקשר בין  מבטון תקני. בנוסף לבדיקות הגזירה, נעשו בדיקות של תכונות החומר

  .ֶדֶבששל בטון ה החוזק במתיחהומודול האלסטיות  ובין הלחיצה

בין חוזק המתיחה מתאימים בין חוזק הלחיצה ו קשרים על סמך תוצאות הבדיקות והניסויים שנערכו פותחו

נמצא שנוסחת התקן הנוכחית להערכת חוזק הגזירה של רכיבי מבנה שאינם מכילים   ,כן  וכמ  .ומודול האלסטיות

בעוד שחוזק זה מתאים  .)אשר בדרך כלל אינם מכילים פלדת זיון( ֶדֶבשזיון לגזירה מתאימה גם לקירות ה

(, 1.5עד  1~-יחסית תמירים )שהיחס בין גובהם לאורכם גדול מ ֶדֶבשל קירות להערכת התסבולת לגזירה ש

יאפשרו  אלה ממצאי מחקר הערכת התסבולת של קירות נמוכים תתבסס על חוזק המתיחה של הבטון.

 ותהנחוצ תכונות החומר האחרותאת  ,מקיר קייםשנלקח לפי חוזק הלחיצה של מדגם  ,למהנדסים להעריך

 .לתכנון חיזוקו
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 מבוא  .1

 רקע כללי  

הכרחי. ככל הנראה  מחצית המאה שעברה, ואינם מיועדים להריסה, הוא   לפני נבנו בישראל, אשר מבנים חיזוק

 ,המבנה של האנכית היציבות ממערכת חלק שהם  ,פנים וחוץ קירות מכילים ,אלה חלקם של מבניםשזאת, משום  

 קירות המכילים גדולים. מבנים )אם כי לא תמיד( אגרגטים כלל המכיל בדרך  ,נמוכה באיכות בטון והם עשויים

 כן ועל ,צרכם די נבדקו לא אלה קירות של המכניות (. התכונות"ֶדֶבש קירות" ומכונים( בארץ נפוצים אלה

 נחשבים הקירות  ,ֶדֶבש עם קירות במבנים  ,ברורה. בנוסף לא המבנה תסבולת על האפשרית והשפעתם תסבולתם

 לעמוד תוכננו לא אלה ישנים מבנים  .התקרות ותומכים את) גרביטציוניים (אנכיים כוחות הנושא מבני כאלמנט

 ֶבשדֶ ה קירות  ,לכך בהתאם אופקית. הקשחה מערכת עבורם תוכננה גם לא ולכן אדמה מרעידת הנובעים בכוחות

 קשיחותם גם ולכן גדולות יחסית מידות בעלי ם גםה קירותה ,גיסא מאידך .אופקיים לשאת כוחות תוכננו לא

הסיסמיים.  גדול מהכוחות חלק יקבלו אלה שקירות הנמנע מן לא  ,אדמה רעידת במהלך  ,לכך גדולה. אי יחסית

 קירות של כשל  ,מוגבל  ,הנראה לגזירה הוא ככל ושחוזקם התקרות את התומכים קונסטרוקטיביים כאלמנטים

 של המכניות התכונות בקביעת אקוטי צורך יש ,מכך כתוצאה .עצמם המבנים של בשרשרת לכשל יגרום ֶדֶבשה

 לחיזוקם שיטות לגבי החלטות בקבלת ויסייע ישנים מבנים עמידות הערכת זה יאפשר מידע קיימים. ֶדֶבש קירות

 .ֶדֶבשהמחקר המוצע עוסק באפיון התכונות המכניות של קירות מבטון  .או שדרוגם\ו

 דוח מבנה ה 

סקירה והיסטורית, אפיון, סקירה  .ֶדֶבשבטון קשורים בהנוגע להיבטים שונים ש ספרות קרסמובא  שניבפרק ה

נסקרו מערכי ניסוי והתוצאות של בדיקות כן  -כמובדיקות מעבדה שמתייחסות לתכונות מכניות של החומר.  של  

 במסגרת המחקרמתודולוגיית הניסויים והבדיקות שבוצעו  תומפורט תמוצג לישישהבפרק . לחיצה אלכסונית

 בפרק הרביעי. תיאור הדגמים, מערך הניסויים ומהלך הניסויים ,תכונות החומר והתסבולת המבניתלבדיקת 

, נוסחאות והשוואה לחישובים תיאורטיים ניתוח התוצאות - בפרק החמישיומתוארות תוצאות הניסויים 

המלצות כן ו מעיבוד התוצאותסיכום ומסקנות מובא  בפרק השישי. תוצאות של אנליזות נומריותהתקינה ו

 .למחקרים עתידיים

 מטרות המחקר  

 :להלן כמפורט עיקריות מטרות שלוש המוצע למחקר

 .ֶדֶבש קירות של המכניות תכונותיהם את וללמוד לבדוק (1

 אלמנטים שמופעלים עליהם כוחות אופקיים.לחקור את התסבולת לגזירה של ( 2

 מבנים של ההתנהגות הסיסמית את להעריך כדי מקצועיים כלים בארץ המבנים מהנדסי לקהילת ( לספק3

 הנושאת(. המערכת לא כל אם (הנושאת מהמערכת חלק מהווים ֶדֶבשה קירות שבהם קיימים
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 המחקר שיטת  

, הן החומריות והן המבניות )בהיבט המכניות התכונות להערכת בדיקות ערכונ שבהם ניסויים על מבוסס המחקר

 :הבאים השלבים לפיבוצע  . המחקרֶדֶבש מדגמי קירות של ,של התסבולת לגזירה(

   :ֶדֶבש קירות דגימות אותנטיות של  איתור (1

מות דגי מתוכם נסרכדי ל ֶדֶבש קירות בהם שיש מבנים אתרל תחילה נדרש ,לשם ביצוע הבדיקות

בבעיות  הן להיתקל עלול קיימים מקירות דגמים וניסור שאיתור ברורהיה  , זאת עם  .למעבדה להביאםו

 כתחליף ,במעבדה דגמים יציקתל חלופית תוכנית הוכנה  , כך לשם  .בירוקרטיים בקשיים והן הנדסיות

מעבדתיים נוצקו בתוספת לדגמים האותנטיים  בניסויים   ֶדֶבשדגמי    .להם בנוסף או האותנטיים דגמיםל

 להלן(. 2)ראה סעיף  ֶדֶבששבוצעו על קורות למטרת מציאת תסבולת הגזירה של בטון ה

 :ֶדֶבש בטון של המכניות התכונות של כמותי לימוד לשם ניסויים (2

המאפיינים המכניים של  בהערכת/קביעתיש צורך  ֶדֶבשבטון  קירלצורך אנליזה של ההתנהגות של 

, ובמיוחד התכונות ֶדֶבשאולם, קיים חוסר בנתונים ניסויים של התכונות המכניות של בטון החומר. 

של הבטון  מכניותהתכונות ה תלקביעסטנדרטיות  בדיקות לכן, בוצעו הגזירה. תסבולתהקשורות ל

חוזק ו אלסטיותה, מודול הלחיצה )החד צירית(ראשונה מדידה של חוזק בבראש ו וכללשהקשוי 

 . יצוין1 איורב כמתואר אלכסונית, לחיצה של לא סטנדרטיות בדיקות בנוסף בוצעובקיעה(.  ב)מתיחה  ה

 איורב המתואר הניסוי מערך .הראשונה בפעם בארץ ערכונ ֶדֶבש מדגמי קירות על כאלה שניסויים

 .et.al Milosevic  ((2013   ידי-כדוגמת אלה המתוארים על(  masonryעל בדיקות של קירות בני ) מבוסס

מטרת הבדיקה היא לאמוד את תסבולת הגזירה, בדומה לאומדן שמתקבל מבדיקה של קירות בני )ראו 

  (.להלן 2.8.3הסבר נוסף בסעיף 

 

 אלכסונית לחיצהדיקת בעבור  הניסוי מערך :1איור 
Figure 1: Test set-up for diagonal compression test 

 

 תקבלוהש ייחוס לתוצאות ערכי לקבל מנת על  "רגיל "מבטון בקרה מדגמי גם זאת בשיטה בדקונ בנוסף

 דגמי הבקרה. תוצאות מול

ראו ) לחיצה אלכסוניתמניסוי  מתקבלתתמירים לא  ֶדֶבש לאחר ההבנה שתסבולת הגזירה עבור קירות

כדי לאפיין   .גזירהכשל בשתוכננו להישל דגמי קורות    נוספות  מסגרת המחקר  בדיקותבנעשו    ,(5.5סעיף  
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חיזוק  עם ובלי קבוצות של מדגמי קורות שלושעל  נעשו ניסויים רהיזלג ֶדֶבשהאת תסבולת בטון 

 ֶדֶבש, דגמי  ֶדֶבשדגמים אותנטיים מבטון    :(FRP - fiber reinforced polymerבאמצעות יריעות פחמן )

נשענות  ם של קורותיהמחקר התבסס על ניסויי מעבדה סטטימעבדתיים ודגמי בקרה מעבדתיים. 

 ('point-loading-3'במרכז הקורה )סכימה של    כוח מרוכזבאמצעות    ועמסואשר העל שני סמכים    חופשי

 .ֶדֶבשעבור דגמים אותנטיים מבטון  2 איורב כמתואר

 

  עבור כשל בגזירה הניסוי מערך :2איור    
Figure  2: Test set-up for shear failure 

 

 של העמידות הסיסמית הערכת שמטרתו בתכנון ביישומם התמקדות תוך ,הניסויים תוצאות ניתוח (3

 :ֶדֶבש קירות

בממצאים הניסויים לשם הערכה כמותית של הראות כיצד נעשה שימוש ל מטרתוועיוני  הינוניתוח זה 

 . ֶדֶבש קירות של ת לגזירהחוהתסבולת והקשי

 תרומת המחקר  

. כך למשל, זה הוא אחד הנושאים שיתווספו קיימים הוא תחום שהעיסוק בו הולך וגוברג וחיזוק מבנים ושידר

תכונותיהם המכניות של בהקשר זה, היה סימן שאלה לגבי  (.  Model Code 2020קוד החדש )-למהדורות המודל

זה ובשל חריגת חוזקו בלחיצה מתחום הבטונים , בשל מבנהו של בטון במבנים שונים בארץ ֶדֶבשקירות בטון ה

 של את התסבולת להעריך המהנדסים נאלצים הנוכחי, בו המצב לעומת התקניים המוכרים למהנדסי המבנים.

 יאפשרו לראשונה זה מחקר תוצרי  ,אלה קירות של המכניות התכונות של ממשי ידע קיימים, וזאת, ללא מבנים

להשתמש בנתונים מדודים של התכונות המכניות או להעריך תכונות אלה באופן המבוסס על ממצאי המחקר, 

ן אופ ואת התסבולת את להעריך למהנדסים יאפשרו זה מחקר ממצאיפיכך, ל לפי חוזק הלחיצה של הבטון.

תכונות החומר. בנוסף, ממצאי , על בסיס נתונים בדוקים של ֶדֶבש קירות המכילים ישנים של מבנים השדרוג

 מושכלות הנדסיות והערכות חישובים יאפשרו (3.4סעיף )ראו  ֶדֶבשהמחקר בנוגע לתסבולת הגזירה של בטון ה

 מצבם של הערכה מערכתית תאפשרומ הן  :אלה מהיבטים חשיבות המוצע המחקר ומבוססות. לפיכך, לתוצאות

 ההחלטות למקבלי רועזל יוכלו גם ןושדרוגם, וכ חיזוקם של יותר וטוב יעיל תכנון ,רבים ישנים מבנים של

 .אדמה רעידת של לאירוע קיימים של מבנים המוכנות לשיפור משאבים בהקצאת עדיפויות סדרי של בקביעה
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 סקר ספרות .2

 

 היסטורית  סקירה 

כשל פריך המתבטא בסדיקה, שבירה והתפוררות   .שימש בארץ למשך שנים בתחום הבנייה והתשתיות  ֶדֶבשבטון  

רגישים  ֶדֶבש. מבנים מבטון (2013)וינר ואחרים,  ֶדֶבששל הבטון הם חלק מהמאפיינים של כשל במבני בטון 

יחסית לחוזקם  ההקשיחותם הגבו חוזקם הנמוך ופריכות גבוהה, אך גם בשל בשלבעיקר לרעידות אדמה, 

הירודה   ֶדֶבשבנוסף, בגלל איכות בטון ה, דבר שמדגיש את הצורך לבטיחות של בני אדם בתוך מבנים אלה.  הנמוך

קירות הבניין ועמודיו )אם קיימים( עלולים להתפורר ולהיסדק, ופלדת הזיון שבבטון , עם הזמן הוהידרדרות

, נקבעו 1953משמעותיות של קורוזיה. לאחר חוק התקנים בשנת  , אם קיימת, עלולה להיות נתונה להשפעות  ֶדֶבש

נבנו לרוב לפני קביעת תקנים אלה ולכן   ֶדֶבששל המבנים. אולם, בניינים מבטון    םעמידות  חתלהבט בארץ תקנים

ברעידות אדמה. יש לציין שלשם   , במיוחד תחת עומסים אופקיים, כגון אלה הנגרמיםיש צורך בבדיקת עמידותם

מעודדת חיזוק מבנים )או בנייתם מחדש(  38תמ"א . (2005, 38כך אף נקבעה, תכנית מתאר ארצית  )תמ"א 

מבנה, יש להעריך מפני רעידות אדמה. כדי לחזק את ה מבנהבאמצעות הענקת הטבות שונות בתמורה לחיזוק ה

למשל, ממצאי מחקרים וניסויים( לגבי המאפיינים המכניים של את תכונות הבטון ומצבו, אך קיים חוסר בידע )

 . ֶדֶבשבטון 

השתמשו בארץ בקירות בני, קירות נושאים עבים יחסית. קירות אלה בוצעו בעיקר מבלוקי אבן  19-במאה ה

חלו התפתחויות שונות שהשפיעו על הבנייה בארץ בכלל ועל הבנייה  20-מסוגים שונים. בתחילת המאה ה

(, בדרך כלל ללא זיון. קירות ֶדֶבשוהחל השימוש בקירות נושאים המשלבים אבן ובטון )בטון  ,ים בפרטלמגור

היו דקים יותר מהקירות הנושאים המסורתיים המוזכרים לעיל. בחיפה ובתל אביב נוצלה  ֶדֶבשנושאים מבטון 

( עם תוספת 2009לבסקי ואחרים, הזמינות של חול ים וצדפים בבניינים רבים שנבנו )ינק 20-בתחילת המאה ה

הלא מזוין, אשר שימש כתחליף זול ונרחב לבלוקי  ֶדֶבשאבנים וכמות מועטה של צמנט. אלה יצרו את בטון ה

שימש במגוון רחב של רכיבי הבניין, בעיקר בקירות. רכיבי מבנה מבטון כזה נפוצים בארץ  ֶדֶבשבטון. בטון 

שולבו כרכיב בנייה משני לשלד הבטון  ֶדֶבש. קירות מבטון (HPCL, 2008)ואופייניים בהודו גם בבנייה חדשה 

לצורך יציקת   ֶדֶבשהמזוין, ולפעמים כחלק מן המערכת המבנית, כקירות נושאים וכקירות תמך. השימוש בבטון  

קומות, כולל בתי ספר ובתי חולים המשיך   5-1קירות נושאים של בנייני מגורים, מבנים מסחריים וציבוריים בני  

 (.2013עדיין בשימוש כיום )וינר ואחרים,  הם ורוב המבנים ,20-המאה השל  70-עד למחצית שנות ה

 ֶדֶבשאפיון בטון  

" מתייחס בדרך כלל, ֶדֶבשואכן, המושג "בטון  " בשפה הערבית ופירושה "אבנים גדולות".ֶדֶבש" המילהקור מ

לאפיין חד משמעית את התכונות בשילוב אבנים גדולות לשם יצירת גושי בטון גדולים וקירות. קיים קושי   בטוןל

שנלקחו  להלן( 3.1סעיף דגמי הבטון האותנטיים )ראו ל בגלל השונות בין הקירות. ֶדֶבשהמאפיינות את קירות ה

ביצוע   שלבים הראשונים שלב  הוחלט,  לפיכך  .ממבנים ישנים היו מאפיינים שונים, ולא כולם כללו אבנים גדולות

 שלושת התנאים הבאים:" אם מתקיימים שניים מתוך ֶדֶבשכ"בטון  במחקר זה דגמי בטוןלסווג  מחקר זה

 שנה או יותר(. 40בטון שנוצק לפני זמן רב ) .1

 (.מ"מ 001מעל בטון המכיל אגרגטים גדולים יחסית ) .2

http://www.maot.co.il/lex13/glossary/g_330.asp
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 (.ס"מ 15בצלע  בדגם קוביה מגפ"ס 15 -פחות מבטון בעל חוזק לחיצה נמוך יחסית ) .3

( מאופיינת בכמות מועטה  Concrete”“Plum  -)אשר מוגדר כ  ֶדֶבש( תכולת בטון ה2008)  HPCL  -לפי המפרט שב

יחסית של צמנט, חול, צדפים )בחלק מהתערובות(, אגרגט גס ואגרגטים גדולים )אבן(, אשר גודלם הוא לרוב בין 

מ"מ. סוג האבן לפי המפרט הוא "כל אבן חזקה ועמידה שמאושרת מקומית וזמינה" וכן נזכרת  300 -ל 200

אחוז   50מים גובהה. עוד קובע מפרט זה שהיחס של האבנים לא יעלה על  פע  3הדרישה שאורך האבן לא יעלה על  

 25מכלל נפח התערובת. לפי מפרט דומה, האגרגטים הגסים )חוץ מהאבנים הגדולות( הם בדרך כלל קטנים מ 

מרטיבים את האבנים לפני השימוש, כדי להבטיח  HPCL  (2008)  -פי המפרט המופיע ב-(. עלCPWD, 1992) מ"מ

צמנט \חיבור בין האבנים לתערובת, ומניחים אותן בשכבות, אשר בהן ועליהן יוצקים את התערובת. יחס המים

 מותאם באתר כדי לשמור על זרימת הבטון בין האבנים הגדולות.

כיום בבטון הרגיל, ובניגוד לבטון הרגיל המאופיין בכמויות  הקיימיםאינו בעל האיכות והיתרונות  ֶדֶבשבטון 

" )סיווג הבטון בהודו, מדובר בבטון המקביל 20Mעבור "בטון  3:1.5:1, חול ואגרגטים גסים ביחסים של צמנט

ואילו במחצית הנפח האחרת  6:3:1במחצית נפח הבטון יחסים אלה הם בסדר גודל של  ֶדֶבש(, בבטון ה20-ב -ל

 .(EWB, 2005אבנים גדולות )היא של 

וכלל סקירת שטח ומדידות שנערכו במעבדה, מראה  ֶדֶבש( על קירות 2013סקר שנערך על ידי וינר ואחרים )

השונים מבחינת החומר, כמות הצמנט, דירוג האגרגטים, חוזק הלחיצה וכמות  ֶדֶבששקיים הבדל בין קירות ה

הזיון. חלק מהקירות היו עם תכולת צמנט ודירוג אגרגטים רגילים, חלק עם תכולת צמנט נמוכה, חוזק לחיצה 

( ונקבוביות גבוהה עד כדי התפוררות. במסגרת עבודות שדרוג גפ"סמ 14עד  8 וך מאוד )נע בין ערכים שלנמ

, בדרך כלל לא נמצאו מוטות זיון. (2013)וינר ואחרים,  ֶדֶבששנערכו על ידי משרד ירון אופיר על בניינים מבטון 

מוטות זיון בפיזור אקראי. בחלק אחר של המקרים ברוב הדגימות לא נמצאו מוטות זיון כלל, ובחלקן נמצאו 

נמצאו מוטות זיון אנכיים בפינות, ובחלק מוטות זיון אופקיים דלילים מאוד. במקרים בודדים נמצאה רשת של 

מוטות אנכיים ואופקיים. ברוב המקרים המוטות היו במצב מתקדם מאוד של קורוזיה, עד כדי כך שלא ניתן 

   .זיון פלדתב התחשבות ללא ֶדֶבש מתייחס לקירות בטון זה מחקרלפיכך,  .להתחשב בתרומתם לתסבולת

( עוסקת בחיזוק קירות בטון חלש ללא זיון. היא מתבססת על סיורים בשטח וסקרים 2016)  Cohenהעבודה של  

שנראים ממבט   ֶדֶבש(. בעבודה יש תיאור של מבני  2013ויזואליים שנעשו על ידי משרד ירון אופיר )וינר ואחרים,  

ת )כמו כמות ראשון חזקים ומסוגלים לשאת את העומסים האנכיים והאופקיים. למרות זאת, בדיקה ויזואלי

ומיקום פלדת הזיון, סדקים, הרכב החומר( שנערכו על ידי משרד ירון אופיר ובדיקות  מעבדה )כמו מדידת 

 ֶדֶבשמשקל מרחבי, נקבוביות(, חושפים פרטים על הרכב ומצב החומר. חשוב להבחין בבירור בין הרכב בטון 

 Cohen (2016:)העיקריים לפי עצמו לבין ההידרדרות המצטברת לאורך השנים. להלן הממצאים 

מוטות זיון במצב מתקדם של קורוזיה. בחלק מהמקרים ניתן , נמצאו במבנים שהכילו פלדת זיון •

 לקלף את החומר הקורוזיבי ולפורר אותו ביד.

 סדקים פנימיים נוצרו עקב הגדלת הנפח של פלדת הזיון שעברה קורוזיה. •

 מצב שהאגרגטים מנותקים בקלות ביד.אובחנה סגרגציה של הבטון ברוב המקרים, עד ל •

 בכמויות לא זניחות. ֶדֶבשחתיכות עץ וצדפים, נמצאו בבטון  •
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 אובחנה נקבוביות גבוהה עם חללים גדולים בין האגרגטים. •

 Controlled low strength materialהוא בטון מסוג  ֶדֶבשחומר דומה מבחינת החוזק לבטון יש לציין ש

(CLSM) מכיל בדרך כלל אבנים גדולות ואילו ֶדֶבש. ההבדל ביניהם הוא שבטון CLSM  היא תערובת צמנטית

כיום לאתר בערבלי בטון. המסופקת    MPa  0.5-2   (Katz and Kovler, 2004)  של  בעלת חוזק לחיצה נמוך מבוקר

חול ואגרגטים בשילוב של צמנט מ מורכבכושר התהדקות עצמית. בטון זה זאת בכמו כן, מאופיינת תערובת 

עם זאת,  .(Alizadeh, 2018) בהתהדקות עצמית ובעבידות גבוהה מאופיין הטרי החומרומוספים כימיים. 

לא יכול לשמש כבטון   CLSMכתוצאה מהחוזק הנמוך )מדובר בחומר חפיר המשמש כתחליף לקרקע מהודקת(,  

 קונסטרוקטיבי. 

 בטון ללא זיון 

מבטון   דגמיםההתנהגות הפריכה של    .חוזקו במתיחהמ כידוע, חוזק הלחיצה של בטון לא מזוין גבוה באופן ניכר

ללא זיון במתיחה באה לידי ביטוי בכשל פתאומי ברכיב המבני המתבטא בכך שהבטון נסדק או נגזר בהזזות 

(. הבנת ההתנהגות של בטון לא מזוין Park and Paulay, 1975קטנות של המבנה, יחסית לקירות מבטון עם זיון )

שבדרך כלל יושם ללא זיון. לאחר שהסדק הראשון נוצר בבטון  ֶדֶבשיכולה לסייע בהערכת ההתנהגות של בטון 

, הסדק הראשוני מתרחב ומתארך. מאחר שדפורמציית המתיחה מרוכזת ֶדֶבשללא זיון, כמו במקרה של בטון 

מבנים י מספר סדקים )צרים יותר(, כפי שקורה באלמנטים מבטון מזוין,  בסדק אחד גדול במקום בחלוקה על פנ

בכשל פתאומי. כמות הסדקים והמרחק ביניהם או  ניםומאופיי כיםלא מזוין הרבה פחות משי ֶדֶבשבטון מ

 (. Cohen, 2016) ֶדֶבשהחוסר שלהם, הוא גורם חשוב ומשפיע על המשיכות של מבנה העשוי מבטון 

   ֶדֶבשגב בטון קירות אבן עם  

ס"מ ושכבת אבן כחיפוי חיצוני  20-30 -שכבת בטון בגב הקיר בעובי של כמעשויים שקירות קיימים בארץ גם 

ועד  20-ס"מ. השימוש בשיטת בנייה זאת היה נפוץ בבניינים רבים שניבנו בירושלים בשנות ה 10-15בעובי של 

הירושלמית" )ינקלבסקי ואחרים, -לשיטת הבנייה קוראים "שיטת הבנייה הערבית .20-של המאה 50 -שנות ה

. קירות האבן נבדלים זה מזה בפרמטרים ֶדֶבש(. בניינים רבים בארץ כוללים קירות אבן עם גב בטון או בטון  2009

יון(, מידת רבים: אופן הבנייה, סוג האבן וצורתה, תכונות הבטון, הימצאות זיון )כמות, סוג, מיקום הז

(. קירות אבן מאופיינים בחוזק לא מבוטל, בקשיחות גבוהה 2011ההידבקות בין האבן לבטון וכו' )שוורץ, 

ובמשיכות קטנה יחסית. קירות אבן משפיעים על קשיחות הבניין, ולכן על גודל הכוחות הסיסמיים שיפעלו עליו, 

( מתייחס לבדיקות ניסויית שנעשו 2011ל שוורץ )תגובת הבניין לרעידות אדמה ומאפייני הנזק שלו. הדו"ח ש

לשם הצגת התמונה המלאה של המחקר הקיים   .במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון על דגמי קירות אבן שונים

מהווה   ֶדֶבשלמרות שבטון העם זאת,  .  (2.9בסעיף  )ניתוח ומסקנות תוצאות הבדיקות  בהמשך    יםבנושא זה מובא

 מרכיב של קירות מסוג זה, המחקר הנוכחי איננו עוסק בהם.

 לגזירה  גזירה באלמנטים ללא זיון 

בכפיפה ולא בגזירה. אלמנטים  שיכשלובעומסים קיצוניים, מתוכננים מועמסים ה אלמנטים מבטון מזויין

יחסית שנכשלים בכפיפה מספקים התראה לכשל שמתקרב. בניגוד לכשל בכפיפה, כשל בגזירה הוא  מבטון מזוין  

תכנון ביכול להתרחש ללא התראה. בגלל זה, המטרה העיקרית  ובמיוחד באלמנטים ללא זיון לגזירה,    ,כשל פריך

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A7_%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94&action=edit&redlink=1
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של בצורה בדרך כלל מתרחש כשל בגזירה באלמנטים ללא חישוקים כשל פריך.  ככל האפשר לגזירה היא למנוע

 .(2008al et Collins ,.) 3 איורסדק אלכסוני כמתואר ב

 
 .(al. et Collins, 2008 מתוך איורקורה ללא חישוקים )הב: כשל פריך בגזירה 3איור    

Figure 3: Brittle shear failure of a beam without stirrups (Collins et al., 2008) 
 

)המכונה בתקינה  החוזק לגזירה באלמנטים מבטון ללא זיון לגזירה יעתלקבות משוואות אמפיריות קיימ

ידי הנוסחה הבאה -נתונה תסבולת זאת על למשל, ,(1992-1-1EN, 2004יורוקוד )ב. (𝑉𝑅𝑑,𝑐 האירופאית

 :(5.48נוסחא  2012, 3ג"ת  1 חלק 466 ית"בגם  המצוטטת)

[1 ]      𝑉𝑅𝑑𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝑙𝑓𝑐𝑘)
1

3 + 𝑘1𝑐𝑝] 𝑏𝑤𝑑 [kN]  

, 3ג"ת    1חלק   466  בת"יגם   הנוסחה הבאה )המצוטטת ידי-ת הנתונה עלגזירה מינימלי תסבולתאבל לא פחות מ

 :(5.49נוסחא  2012

[2 ]        𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = [0.035𝑘
3

2𝑓𝑐𝑘

1

2 + 𝑘1𝑐𝑝] 𝑏𝑤𝑑 [kN]   

 size effect)  מקדם גודל  𝑘, (לחומרלפני הקטנתו במקדם בטיחות    0.18  -)השווה ל  מקדם אמפירי𝐶𝑅𝑑,𝑐 כאשר:

factor), ידי הביטוי הבא-הנתון על: 

[3 ]                                      𝑘 = (1 + √
200

𝑑[𝑚𝑚]
) ≤ 2 

𝑙 ,ידי:-הנתון על מנת הזיון האורכי 

[4 ]                                      
𝑙
=

𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤·𝑑
≤ 0.02 

 𝑓𝑐𝑘 דגם גליל( חוזק הבטון האופייני( ,𝑘1  ,מקדם אמפירי𝑐𝑝 כוח הצירי, ה ידי-מאמץ ממוצע הנגרם על𝑏𝑤 

 .המתוח שטח הזיון האורכי 𝐴𝑠𝑙הגובה הפעיל של החתך,  𝑑, קורה )או הקיר(רוחב ה
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בסמוך לשפת הסמך )ראו במנגנוני קבלת הגזירה הפועלים במקרים של פעולת כוח מרוכז בנוסף, יש התחשבות 

 .4פרק בעוד בענין זה 

 :ממוצע ירהזג חוזקחדשה לחישוב  המוצעת נוסח (Eurocode 2 (2020), 2017)בטיוטת היורוקוד 

[5 ]           𝜏𝑅𝑑,𝑐 =
0.6

𝛾𝑐
(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘 ∗

𝑑𝑑𝑔

𝑑
)

1

3
 

[MPa]     

 :ידי-הנתון על הגזירה המינימלי מאמץאבל לא פחות מ

[6 ]                 𝜏𝑅𝑑𝑐,𝑚𝑖𝑛 =
10

𝛾𝑐
√
𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑑
∗
𝑑𝑑𝑔

𝑑

 

 [MPa]        

𝑓𝑐𝑘עבור  ≤ 60 𝑀𝑃𝑎: 

[7]    𝑑𝑑𝑔 = 16 + 𝐷𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 ≤ 40 𝑚𝑚 

 𝑓𝑦𝑑סוג הבטון ותכונות האגרגטים, את מקדם שלוקח בחשבון  𝑑𝑑𝑔, )לבטון( חומרבטיחות למקדם 𝛾𝑐 כאשר:

 ביותר.גודל הנפה הקטן  𝐷𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟חוזק הכניעה של הפלדה, 

 :וללא זיון לגזירה מוצעת נוסחה עבור אלמנטים עם כוח לחיצה צירי (ACI 318-14האמריקאי )תקן ב

[8 ]       V𝑐 = 0.17 (1 +
𝑁𝑢

14𝐴𝑔
) 𝑓𝑐

′ 𝑏𝑤𝑑 [MPa]  

𝑓𝑐שטח החתך המלא,  𝐴𝑔הכוח הצירי, 𝑁𝑢 כאשר:
 .(בגליל) של הבטון חוזק הלחיצה ′

 & Martin)מתוארים על ידי  לגזירה באלמנטים ללא זיון לגזירההעיקריים שתורמים לתסבולת המנגנונים 

Pantazopoulou (1999 .להלן 

לגזירה  תסבולתמנגנון נעילת האגרגטים תפקיד חשוב בפיתוח ל(: Aggregate Interlockנעילת אגרגטים ) .1

משטחי הסדק, אשר  בין חיכוך אמצעותהעברת הגזירה ב על מבוססהמנגנון באלמנטים ללא זיון לגזירה. 

הסדק נוצר . 4 איורכמוראה ב 81Walraven (19( של המודללפי  ,תלוי בעיקר בחספוס משטח פני הסדק

  .םבהיקף האגרגטים ולכן פני הסדק כוללים בליטות ושקעים התלויים בצורת האגרגטים ובגודל

בפעולת   סדק.ה  את  חוצה  אשר,  כפיפה(ל)זיון האורכי  מוטות המנגנון התנגדות    :Dowel Action)ם )גֶ פעולת שֶ  .2

  כפיפה, פעולה צירית וגזירה מקומית של מוט הזיון השגם משולבים מנגנוני:

 .)אדהזיה( של הבטון באזור הלחוץ של חתך הקורה התנגדות לגזירה .3
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השפעת החספוס על העברת כוח  b)מידול של החספוס של משטח פני הסדק,  a): נעילת אגרגטים: 4איור 

 .(Walraven, 1981 מתוך איור)ה עקב החלקה מחוספס שטחניתוח תמונת המאמצים במ (c, הגזירה

Figure 4: Aggregate Interlock: a) Modeling of the roughness of the crack surface, b) The effect of 

roughness on shear force transfer, c) Analysis of the stresses on a rough surface due to sliding 

(Walraven, 1981) 

 התמודדות עם רעידות אדמה  

מבנים . עד פרסום התקן לא הייתה חובה חוקית לתכנן 1975התקן הישראלי לרעידות אדמה התפרסם בשנת 

בין מבנה שתוכנן לרעידות אדמה לבין מבנה שלא תוכנן לרעידות אדמה הוא  יקרילרעידות אדמה. ההבדל הע

נבנו  ֶדֶבשקירות מבטון  אולם .(שפועלים בזמן רעידת אדמה)היכולת של המבנה להתמודד עם כוחות אופקיים 

ת אדמה מחייב הערכה של ה"דרישות" רעידושיפור עמידות מבנה לכדי לקבל כוחות כבידה )אנכיים( בלבד. 

(demands -  .ובדיקה שתסבולת המבנה מתאימה לעמוד בדרישות אלה )למרות שלא הכוחות והדפורמציות

לרוב בכמות נמוכה( מקנים קשיחות אופקית ניכרת  -)בלי זיון וגם כאלה שיש בהם זיון  ֶדֶבשקירות  .נועדו לכך

לבניינים בהם הם משולבים. יחד עם זאת הם בעלי תסבולת גזירה ומשיכות מוגבלים למדי, דבר שמשפיע על 

 . (2013, וינר ואחרים 2009 ואחרים )ינקלבסקי העמידות הסיסמית של הבניינים בהם הם משולבים 

 ֶדֶבש שמתאימים לקירות  מצבי הכשל 

מצבי הכשל מתארים את הסיבה הפיסיקלית לשבר של אלמנטים מבניים. עקב השוני במאפייני החומר של בטון 

בפרמטרים כמו צורת החתך, כמות, סוג ומאפייני  מצבים אלה שונים ., מספר מצבי כשל יכולים להתרחשֶדֶבש

( דיווחו על מצבי כשל של קירות גזירה נמוכים 1982)  .Paulay et alאם קיים, חוזק הלחיצה ותנאי השפה.    -הזיון  

עלולים להיכשל בגזירה. על פי ואשר ( Squat Shear Walls) 2-מקטן היחס בין הגובה לאורך הקיר בהם ש

( יכול להתרחש כאשר סדק אלכסוני מתפתח מפינה Diagonal Tensionמתיחה אלכסונית )חוקרים אלה, כשל ב

לפינה ואין בקיר כמות מספקת של זיון אופקי. יתר על כן, העמסה אופקית מונוטונית של קירות עם זיון אופקי 

 Diagonal) עלולה לגרום לכשל בלחיצה אלכסונית הקיימים( ֶדֶבש)מצב שאיננו אופייני לקירות ה משמעותי

Compression במצב של העמסה מחזורית, הקיר נסדק אלכסונית בשני הכיוונים, והמעיכה של הבטון יכולה .)

 (Sliding Shearכשל החלקה )עקב היפוך כיוון הפעלת העומס. מצב כשל נוסף הוא  להתרחב לכל אורך הקיר

( יורדת ככל שמספר המחזורים גדל, דבר שגורם Aggregate Interlockטים )שבו היעילות של נעילת אגרג

 להתפשטות סדקים אופקיים עד לשלב שסדק אופקי רציף מתפתח לאורך בסיס הקיר. 
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 תכונות החומר והתסבולת המבנית  

ולם, יש צורך לדעת את המאפיינים המכניים של החומר. א ֶדֶבשלצורך אנליזה של ההתנהגות של מבנה בטון 

, ובמיוחד התכונות הקשורות לחוזק הגזירה. ֶדֶבשקיים חוסר בנתונים ניסויים של התכונות המכניות של בטון 

בראש  , הןשרלוונטיות לתכן ,של הבטון הקשוי תכונות מכניות תיות מקובלות לקביעה שלבדיקות מעבד

. (לא ישירהו)ישירה  מתיחה  החוזק במדידת  ו  אלסטיותראשונה מדידה של חוזק הלחיצה )החד צירית(, מודול  בו

. אלכסונית  לחיצה של לא סטנדרטיות הבדיקב קירות בני( ניתן להשתמש)בדומה, ל  ֶדֶבשבנוסף, במקרה של בטון  

ואולם מכניקת השבר  לפרמטרים של אפיון החומר לפיאלה הקשורות למשל  ,יש תכונות חומר נוספותכן, -כמו

 .אינו מתייחס אליהםהנוכחי המחקר 

 בדיקת מתיחה .2.8.1

 :הבאות בדיקותהמשלוש לפי אחת ניתן לקבוע  את חוזק המתיחה של הבטון

נתון לעומס צורה מיוחדת בעל בדיקה בסיסית שבה דגם  (:Direct pull test. בדיקת מתיחה ישירה )2.8.1.1

עד לכשל. החיסרון של בדיקה זאת הוא בכך שיכולה להיווצר אקסצנטריות בקו פעולת העומס  ,מתיחה מבוקר

 (.Humphreys, 1957) וקשה לבטל אותה, וכן, שיכול להתפתח ריכוז מאמצים, אשר עלול לגרום לכשל מוקדם

בבדיקה זאת  (:Modulus of rupture testבדיקת חוזק כפיפה בקורות או "בדיקת מודול השבר" ). 2.8.1.2

-four-point( או שתיים )three-point-bending setupבנקודת העמסה אחת ) באופן סימטרי מעמיסים קורה

bending setup מאמץ המתיחה המקסימלי שמתקבל בסיב התחתון מחושב בהנחה של פירוס לינארי של .)

מתקבל חוזק מתיחה בבדיקה כזאת    .(Bazant and Novak, 2001  1946  ,Evans;)  מאמצים עבור חתך במצב כשל

 .1:0.735 -( לBlakey, 1953ויחס זה שווה לפי )  שהוא יותר גדול מבדיקת המתיחה הישירה

ניתן לקבוע את חוזק  (:splitting testבדיקת חוזק במתיחה לא ישירה או "בדיקת חוזק הבקיעה" ). 2.8.1.3

.  (Brazilian test)הבטון במתיחה בצורה לא ישירה באמצעות ניסוי בקיעה, המכונה גם "בדיקה ברזיליאנית" 

-1992-1, 2004יורוקוד )לפי ה . בדיקה זאת מיועדת לקבלת הערכה מקורבת לחוזק המתיחה בבטון או בסלע

1EN הבדיקה מבוצעת  בקיעה.בחוזק המתיחה  90% -לישירה שווה המתקבל בבדיקת מתיחה ( חוזק המתיחה

היחס בין   (. בדגם גלילגליל  –  אם כי לא רק  -  דגם בטון )בדרך כלללאורכו של    קווי  כוח לחיצהבאמצעות הפעלת  

בניצב . המאמץ שמתפתח 5 איור(, כפי שמוצג בPalchik and Hatzor, 2004) 0.50אורכו לקוטרו הוא בקירוב 

 ,Palchik and Hatzorבמרכז הדגם הוא הומוגני ובמתיחה ) יל לקו פעולת הכוח החיצוני(ב)המק חתך אנכיל

 :-שווה ל המתקבל בדגם גליל בבדיקת בקיעה מתיחהה מאמץניתן להראות כי ( Fairhurst, 1964)(. לפי 2004

[9 ]       𝑓
𝑡
=

2𝑃

𝜋∗𝐷∗𝑡
  

 עובי הדגם.  t -קוטר הדגם ו Dהכוח שגרם לכשל,  Pכאשר, 

דגם המאמץ המתפתח ב מחקר אנליטי של, משווה המתקבל בבדיקת בקיעה באשר לחוזק המתיחה של הבטון

 & Daviesבהנחת התנהגות אלסטית ליניארית ) ,בטון בצורות שונות ידגמהתוצאות המתקבלות בבין  הבדיקה

Bose, 1968 בדומה  באלכסון תנבדקו ארבעת הדגמים הבאים: גליל, קובייה, קורה וקובייה שנבדק(. במחקר(
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. בדיקת הבקיעה על קובייה היא חלופה מעשית במקום בדיקת בקיעה על גליל כדי (10איור  לבדיקה המתוארת ב

 .להעריך את חוזק המתיחה של הבטון

, בשל הקושי להוציא ֶדֶבשעבור בטונים ישנים, כמו בטון  בקיעה תדיקחשוב לציין שקיים קושי להשתמש בב

גלילים בלי שיתפוררו. בנוסף, כאשר הבטון מכיל אבנים גדולות יש צורך בגלילים מספיק גדולים כדי לאפיין את 

 )ולא את האבן(.  המטריצה הצמנטית

 

 (.Palchik and Hatzor, 2004מתוך  איור"בדיקה ברזיליאנית" )ה בבקיעה: בדיקת מתיחה 5איור 
Figure  5: Splitting tension test, “Brazilian” test (Palchik and Hatzor, 2004) 

 

 קורלציה בין חוזק הבטון ללחיצה וחוזקו במתיחה .2.8.1.4

 24)~  עבור בטון במשקל מרחבי רגיל
𝑘𝑁

𝑚3 ,)ב- EC2 (2004) או  קשר בין החוזק הממוצע נהוג להשתמש ב(

ניתן ליחס למחקרים של   ובין תכונות החומר האחרות של הבטון. קשרים אלה גלילבדגם  לחיצההאופייני( ב

(1969) Heilmann (1975) -ו Rusch לפי המחקר של .Heilmann התכונות האחרותבין חוזק הלחיצה ו קשרה 

 מוצע הקשר הבא: ולינארי  איננו

[10  ]       𝑓𝑡 = 𝑐 · 𝑓𝑐

2

3 

𝑓𝑡  ,חוזק הבטון במתיחה𝑓𝑐 ,ו חוזק הבטון בלחיצה- c  מקדם שתלוי בשיטת הבדיקה, גאומטריית הדגם הוא

 Heilmannלפי     הפיזור של תוצאות חוזק הלחיצה לא זהה לפיזור של תוצאות חוזק המתיחה.  .ופיזור התוצאות

 םיפנימיהלחללים  ש  וזאת, מפני  ככלל, תוצאות חוזק המתיחה מפוזרות יותר מתוצאות חוזק הלחיצה  Rusch  -ו

גורמים נוספים שמשפיעים הלחיצה.    מאשריותר על תוצאות חוזק המתיחה  גדולה  בדרך כלל השפעה    בחומר יש

ניתן לראות את תוצאות הבדיקות של  6איור הם צורת האגרגטים, גיל הבטון, יחס מים צמנט וסוג הצמנט. ב

Heilmann  כאשר צירx  הוא חוזק הלחיצה וצירy חוזק המתיחה. 
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 Heilmann, 1969) )האיור מתוך : הקשר בין חוזק המתיחה לחוזק הלחיצה6איור 
Figure 6: Relationship between tensile strength and compressive strength (Heilmann, 1969) 

 

חוזק הבטון הממוצע במתיחה צירית נתון  10בסס על משוואה בהת 𝐶50 -בטון שסיווגו שווה או נמוך מ עבור

, המצוטטת גם Eurocode 2(2020) 2017, טיוטת EN1992-1-1 2014 ,Model Code 2010) ידי הביטוי הבא-על

 (:2016, 4ג"ת  1חלק  466בת"י 

[11  ]       𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.30 · 𝑓𝑐𝑘

2

3  [MPa]  

𝑓𝑐𝑘 (𝑓𝑐𝑘חוזק הבטון הממוצע במתיחה צירית, 𝑓𝑐𝑡𝑚 כאשר: = 𝑓𝑐𝑚 − 8 𝑀𝑃𝑎 חוזק הלחיצה האופייני בגליל )

 יום. 28מ"מ( בגיל  300וגובה  150)קוטר 

ACI 318 (2014) ניתן הקשר הבא:    -ב

[12  ]        𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.56 · 𝑓𝑐𝑚 

1

2 [MPa] 

 יום. 28חוזק הלחיצה הממוצע בגליל לאחר  𝑓𝑐𝑚חוזק הבטון הממוצע במתיחה צירית, 𝑓𝑐𝑡𝑚 כאשר:

( בדקו את  Weber & Thiele (2018יום בתנאים סטנדרטים.  28הנוסחאות הנ"ל מתייחסות לבטון מעבדתי בגיל  

היסטוריים. גיל המבנים מבנים  39-עבור בטונים ישנים, בדגימות שנלקחו מ (1992-1-1EN, 2004) של ההנוסח

מ"מ מהבניינים הקיימים, מכל בניין לפחות  150 -ו 100שנים. הם קדחו גלילים בקטרים של  96 -ו 28היה בין 

ניתן לראות את חוזק המתיחה הממוצע  7איור  גלילים לבדיקת מתיחה. ב  10גלילים לבדיקת לחיצה ולפחות    10

 1992-1-1ENשל  [11ה ]הסיקו שהנוסח Weber & Thieleממוצע עבור מבנים ישנים. לעומת חוזק הלחיצה ה

אבל, עם פיזור יותר גדול. במקרים שבהם יש לחוזק המתיחה של המבנה חשיבות  תקפה גם עבור בטונים ישנים.

 .הרבה, החוקרים מציעים לעשות בדיקות מתיחה על גלילים מהמבנה ולא להסתמך רק על הנוסח

0.68𝛽𝑤
2/3

 

0.52𝛽𝑤
2/3

 

0.36𝛽𝑤
2/3
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: קשר בין חוזק המתיחה הממוצע לעומת חוזק הלחיצה האופייני עבור מבנים ישנים )האיור מתוך 7 איור
2018,Weber & Thiele) 

Figure 7: Relationship between mean tensile strength and characteristic compressive strength for 

old buildings (Weber & Thiele, 2018) 

  (Elastic modulus) אלסטיותמודול  .2.8.2

נהוג להתייחס לשלוש הגדרות של   ירית.צ-בלחיצה חד  מודול אלסטיות משיפוע עקום מאמץ עיבורמקבלים את  

   (:1993)פיזנטי,  8איור מודול האלסטיות כמתואר ב

 עוקב אחר העקום בכל נקודה. החסרון בשימוש בהגדרה :tangent modulus  – Etm – אלסטיות טנגנטימודול 

ליניארית של הבטון, המודול הטנגנטי משנה את ערכו בערכים שונים של העיבור -זאת הוא שבשל התנהגותו הלא

 )או המאמץ( ואף מחליף סימן לאחר המאמץ המקסימלי. 

[13  ]       𝐸𝑡𝑚 =
𝑑𝑐

𝑑𝑐
= 𝑡𝑔𝛼  

: הוא מודול אלסטיות המשיק בנקודת האפס. initial tangent modulus  –  E0  –  יילתחטנגנטי  מודול אלסטיות  

 בדרך כלל, אין לערך זה משמעות תכנונית.

[14  ]         𝐸0 = 𝑡𝑔𝛼0  

העקום ומהווה את שיפוע הקו מוגדר עבור נקודות לאורך  :secant modulus – E𝑐m –מודול אלסטיות סקנטי 

 .(8איור  )ראו העובר דרך נקודה על העקום וראשית הצירים. הגדרה זו נוחה למחקר ולתכן

[15  ]       𝐸𝑐𝑚 = 𝑡𝑔𝛼1  

המתאים (, מודול האלסטיות הנתון בתקנים מוגדר בדרך כלל כערך הסקנטי,  1992-1-1EN,  2004לפי היורוקוד )

 . fck 0.4למאמץ 
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 )1993 ,פיזנטי)מודול אלסטיות  –עקום מאמץ עיבור  :8איור 
Figure  8:Stress strain curve –elastic modulus (Pisanty, 1993) 

 

 . קורלציה בין חוזק הבטון ללחיצה ומודול האלסטיות2.8.2.1

נקבע לפי חוזק הלחיצה בהתבסס על התקנים ופחות לפי מדידות ישירות של  E𝑐כלל מודול האלסטיות בדרך 

 חוזק הלפי  Ec𝑚מציע משוואה אמפירית לחישוב מודול האלסטיות הסקנטי  ACI 318 (2014) מודול אלסטיות.

 :𝑓𝑐𝑚  יום 28בגיל  הממוצע בלחיצה

[16  ]          𝐸𝑐𝑚 = 4700(𝑓𝑐𝑚)
1

2 [MPa]  

 (:1992-1-1EN, 2004היורוקוד ) הקשר המוצע על ידי

[17  ]        𝐸𝑐𝑚 = 𝛼 · 22,000 (
𝑓𝑐𝑚

10
)
0.3

 [MPa] 

 :Model Code 2010הקשר המוצע על ידי 

[18  ]                 𝐸𝑐𝑚 = 𝛼 · 21,500 (
𝑓𝑐𝑚

10
)

1

3
 [MPa]     

 :Eurocode 2 (2020) הקשר המוצע על ידי

 [19  ]           𝐸𝑐𝑚 = 𝛼 · 10,000(𝑓𝑐𝑚)
1

3 [MPa] 

, basalt 1.2 ,sandstone 0.7, 1שווה  quartzite aggregateהוא מקדם תלוי בסוג האגרגט )עבור  αכאשר 

limestone 0.9 .) 

של התקנים השונים לא תמיד נותנות ערכי מודול  המשוואות )Pacheco et.al )2019 -ו ( (ee et.alL2015לפי 

אלסטיות מדוייקים לעומת ערכים של בדיקות ישירות. המשוואות השונות לא לוקחות בחשבון כמה פרמטרים 

גלילים במידות שונות  ובדקLee et.al (2015 )  .חשובים כמו: סוג האגרגטים, גודל הדגמים, והמשקל המרחבי

(100x200 & 150x300 )מגפ"ס. תוצאות הניסויים  40בשלוש תערובות בטון שונות עם חוזק לחיצה עד  מ"מ

 תוצאותזו של המ 10%יותר גדולה ב  (100x200של תוצאות הגלילים ) (CV)  תפתוהמש מראות שהשונות
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 (ACI 318 -הן בו EN1992-1-1-ב הן) . כמו כן הם מצאו שהמשוואותמ"מ 150x300 שהתקבלו בדגמים בגודל

פיזור רב מאוד של  תוצאות מדודות  נוטות להעריך הערכת יתר של מודול האלסטיות ביחס לתוצאות הניסויים.

 9איור והוא מוצג ב ) (BS 05ČTechnical rules 2016 לבטון 'כיתהצ אגודהה ידישל מודול האלסטיות דווח על 

מן הראוי לציין שהתוצאות הנ"ל מתייחסות לגלילים מ"מ.  150x300עבור תוצאות שנמדדו בגלילים במידות 

הפיזור שקיים בשנים האחרונות בבטון  מתערובות שונות, בחוזקים שונים ונבדקו במעבדות שונות.נוצקו ש

בת ואיכות האגרגטים התקני בערכי מודול האלסטיות הוא גבוה, עקב המוספים השונים שמוספים לתערו

 שמשתמשים.

 

מייצג  Xמייצג את ערכי מודול האלסטיות, ציר  Yציר : פיזור תוצאות מדודות של מודול האלסטיות, 9איור 

 Technical rules ČBS 05 Concrete modulus of elasticity, 2016)) בטון את חוזק הלחיצה עבור גלילי

Figure 9: Scatter of measured modulus of elasticity, The Y axis represents the elastic modulus 

values, the X axis represents the compressive strength for concrete cylinders (Technical rules ČBS 

05 Concrete modulus of elasticity, 2016) 

 (Diagonal compression test) קת לחיצה אלכסוניתבדי .2.8.3

הבדיקה מתבצעת עבור לוחות ריבועיים. גודל  הדגם הוא הגודל הקטן ביותר אשר יהיה מייצג באופן סביר את 

במעבדות רבות. הלוח ממוקם במכונת הבדיקה כשהוא  המצויהומאפשר שימוש במכונת הבדיקה  הנבדק הקיר

מעלות, עם העמסה אנכית בכיוון האלכסון. מתקן הבדיקה מורכב משתי נקודות העמסה  45נטוי בזווית של 

י, (. מעמיסים בהדרגה באמצעות ג'ק הידראולal. et Milosevic, 2013) 10איור בפינות האלכסון, כפי שמוצג ב

ומודדים את ההתקצרות של האלכסון האנכי וההתארכות של האלכסון האופקי על ידי מדידים אופקיים 

אומדן החוזק נעשה לפי פרשנות של "תרגום" הכוח שבו נכשל הדגם לחוזק   ואנכיים שממוקמים בשני צדי הדגם.

התקבל כשל ר בבדיקה את החוזק לגזירה, כאש מודהמטרה של הבדיקה היא לאשל החומר ממנו הוא עשוי. 

ניתן לקבל את חוזק המדידות בבדיקות מבצורה של סדק אנכי במרכז הדגם. משמעותו של כשל כזה היא ש

)הכוח הפועל לאורך אלכסון המעוין  של דגם כזה הגזירה תסבולתשהוא קשור ל ולהניחהמתיחה האלכסוני 

 . (11איור ראו  הפועל במקביל לצלע הדגם ביחד עם כוח צירי המאונך לצלע זאתשקול לכוח גזירה ( 10איור )
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 (..Milosevic et al, 2013 מתוך איור: בדיקת לחיצה אלכסונית )ה10איור 
Figure  10: Diagonal compression test (Milosevic et al., 2013) 

 

סדק אנכי הנגרם  כשנוצר נכשל בדרך כללהדגם לחיצה אלכסונית ב פרשנות של בדיקת הלחיצה האלכסונית:

-ו   ASTMתוצאות הבדיקה מפורשות על ידי לעיל(. 2.8.1.3עקב מתיחה, בדומה לבדיקת בקיעה )ראו סעיף 

(ASTM 2002, RILEM 1994) RILEM. תוצאות ובהערכת התכונות הקיים הבדל ביניהם בפרשנות של  ואולם

נותן גם הערכה של מודול  ASTM, בעוד (𝑓𝑡)על חוזק המתיחה  מספק מידע רק RILEM בנוסף, המכניות.

 )ראוידי הביטוי הבא -הנתון על ממוצע גזירה, הלחיצה האלכסונית גורמת למאמץ ASTM. לפי (G) הגזירה

 :(11איור ו 10ור יאשב מערכת הצירים

[20 ]      𝜎
𝑥𝑦
= 0.707

𝑃

𝐴
  

)מכפלת אורך   בכיוון האורתוגונאלי שלו  שטח החתך של הדגם  -  A  -ו  ,כמתואר לעילכוח הלחיצה  הוא    Pכאשר,  

  הצלע בעובי הדגם(.

 מודל פוטואלסטי לפיהמאמץ בלוחות ריבועיים בלחיצה אלכסונית איננו אחיד ומתבסס על  RILEMלפי 

Frocht and Arbor ((1931שם תמונת המאמצים במרכז הלוח יםמתפתח יםהמקסימלי צים, לפיהם המאמ ,

 :ומאמץ גזירה, כדלקמן )בלחיצה( Y-ו Xה בכיוון זמורכבת ממאמצים נורמליים שווים זה ל

[21 ]      𝜎
𝑥
= 𝜎

𝑦
= 0.58

𝑃

𝐴
   

[22 ]      𝜎
𝑥𝑦
= 1.1

𝑃

𝐴
 

 .(11איור ראו ) ומאמצים נורמליים בלחיצה מאונך לו Xוציר של הקיר הוא הציר האנכי  Yבביטויים אלה ציר 

(, במרכז III)( והמינימלי )המאמצים הראשיים, המקסימלי ואולם, מאמצים אלה אינם מאמצים ראשיים. 

 שווים בהתאמה ל:, y -ו xבכוונים  המתואר לעיל, מאמציםה בלמצ , בהתאםהלוח

  [23]                  𝜎𝐼 = 0.52
𝑃

𝐴
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  [24]                  𝜎𝐼𝐼𝐼 = −1.68
𝑃

𝐴
  

 המתקבל לפי תוצאות ניסוי לחיצה אלכסוני  את חוזק המתיחה  RILEMבמסמך של  בהתאם לכך, מוצע לחשב  

 לפי:

  [25]                     𝑓𝑡,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀 = 0.5
𝑃

𝐴
     

 הוא העומס שבו מתפתח סדק מתיחה בדגם. Pשבו 

והן  RILEM)הן לפי  כיוונים הראשיים כמתואר לעילבכיוונים האורתוגונליים וב במרכז הדגםמצב המאמצים 

 ביצעו  . חוקרים אלה11איור  כמתואר ב  באמצעות מעגל מוהרet al. aBrignol  (2009  )ידי  -, תואר על(ASTMלפי  

 אלה המפורטים במסמך שלבלו ערכים מאוד קרובים ליקו באמצעות אלמנטים סופיים אנליזה לינארית

RILEM ( 5%סטייה מקסימלית של) . 

 
 איורמעגל מוהר )ה באמצעות ,RILEM לפיו ASTM : הפרשנות של בדיקת לחיצה אלכסונית לפי11איור 

המאמצים המסומנים כמאמצי לחיצה בסכמה שבצד שמאל מופיעים בחלקו ; Brignola et al., 2009 מתוך

 בתאור מעגל מוהר בצד ימין( X -השלילי של ציר ה

Figure  11: Interpretation of the diagonal compression test according to ASTM and RILEM, by 

the Mohr’s circle representation (Brignola et al., 2009) 

 

"(, מרכז מעגל מוהר נמצא בראשית מערכת הצירים, לכן המאמץ ASTM" 11 איורבמצב הראשון )מסומן ב

𝜎𝐼( שווה גם למאמץ הלחיצה הראשי בלחיצה ולמאמץ הגזירה  𝜎𝐼הראשי המקסימלי )במתיחה,   = 𝜎𝐼𝐼𝐼 = 𝜎𝑥𝑦 .

 :חוזק המתיחה מתקבל על ידי ASTMבהתחשב בערך המרבי של העומס המופעל, לפי 

  [26]                    𝑓𝑡,𝐴𝑆𝑇𝑀 = 0.707
𝑃

𝐴
  

באופן  המתיחה הראשי ובין הכוח ומידות הדגםקשר שבין מאמץ ציגו את ההBrignola et al. (2009 )בנוסף, 

 הכללי הבא: 

[27  ]         𝑓𝑡 = 𝛼
𝑃

𝐴
       

𝑝
√2

2
 

𝑝
√2

2
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שווה   ASTMכלומר, לפי גישתהוא שטח חתך הדגם.  A -הוא מקדם ו 𝛼כוח הלחיצה האלכסוני,  Pכאשר 

 .[(25)משוואה ] 0.5הוא שווה ל   RILEMאילו לפי[(, ו26)משוואה ] 0.707ל   המקדם

 [23]מתאים למאמץ מתיחה ראשי הנתון בנוסחה  11 איורב RILEMבאופן דומה, מצב המאמצים המסומן 

 לעיל.

 :באופן הבא (G), ניתן לפי בדיקת הלחיצה האלכסונית להעריך גם את מודול הגזירה ASTMבנוסף, לפי 

[28  ]     GASTM = 0.707
𝑃

𝐴 𝛾
 [MPa] 

𝛾כאשר   = 𝜀𝑡 − 𝜀𝑐  ,  ו-  𝜀𝑡  ו-   𝜀𝑐 האחד במתיחה הראשיים של הדגם  הם העיבורים שנמדדים בשני האלכסונים ,

 למודול הגזירה.  ותתייחסה אין RILEM במסמך של והאחר בלחיצה )בהתאמה(.

, 𝑓𝑡) בפרשנות של התוצאות ובהערכת התכונות המכניות  ASTM -ו  RILEMקיים הבדל בין כאמור,  𝐺) על-

מתייחס ל"מאמץ  ASTMרק לחוזק המתיחה, בעוד  חסותיהתייש  RILEM -למעשה ב  .הניסויי תוצאות פ

ה של שדה המאמץ בתוך הלוח, ערכהגזירה. ההבדל העיקרי הוא ההנותן גם הערכה למודול  " )הממוצע( והגזירה

תוצאות ניסויי לחיצה (. מניתוח 11 -ו 10ים איורכאשר הוא נתון לעומס שקו פעולתו הוא לאורך האלכסון )

-, בהתבסס על מודל אלסטי RILEMגישתל ששנעשו על קירות בני, התקב  Brignola et al.  ((2009של  אלכסונית  

. במצב של (5פרק  גם  , )ראו  ASTM  זו של  יותר לערכים שהתקבלו בניסוי מאשר  ותקרובנותנת תוצאות    ,ינאריל

  לפי עבור קירות בני, ( אבלRILEMשל  ןלינארית יש פתרון אחד )שהוא הפתרו-תגובה אלסטית

Brignola et al. ((2009, שהופך  סידור הבלוקים משתנה מצב המאמצים עקב ,לינארי-תחום הלאכשנכנסים ל

קבלים מאמצים נורמלים תמלכן ו (לא לינארי אורתוטרופיחומר  בדומה לתגובת) את הדגם לבלתי סימטרי

𝜎)זה מזה שונים 
𝑥
≠ 𝜎

𝑦
המאמצים משפיע על מאמץ השינוי ברכיבי  Brignola et al. ((2009 בפתרון של (.

מצב לעומת זאת  .( שנשאר קבוע עד לכשל𝜎𝐼לא משפיע על מאמץ המתיחה הראשי )אך ( 𝜎𝐼𝐼𝐼הלחיצה הראשי )

𝜎)  זה לזה  שווים  על ציר הסימטריה של הדגם  םינורמליהמאמצים  שבו החומר איזוטרופי,  המאמצים ב
𝑥
= 𝜎

𝑦
, 

OPCM 3274  (2005 )התקן הסיסמי האיטלקי    כתוצאה מניתוח לא לינארי מפורט לקירות הבני,  .(5פרק    גם  ראו

. 1בטבלה , כמפורט לפי סוגי הבלוקים והחיבור ביניהם (27נוסחה )ב מציע ערכים שונים עבור המקדם 

 )או בבדיקות כפיפה או בקיעה( בצורה ישירהבניסויים שבהם לא ניתן לקבל את חוזק המתיחה של החומר 

תן תוצאות יקטן יותר י (27נוסחה )ב אותו מהניסוי של לחיצה אלכסונית, השימוש במקדם  העריךל נדרשו

 RILEMהגישה של  ,(. בהקשר זהעבור כוח מקסימלי שנמדד בבדיקה )חוזק מתיחה קטן יותרשמרניות יותר 

  .ASTMמזו של  היא שמרנית יותר
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 (OPCM 3274, 2005)הטבלה מתוך להערכת חוזק המתיחה של קירות בני  המקדם : 1טבלה 
Table 1: Coefficient  for the evaluation of the tensile strength of masonry walls (OPCM 3274, 

2005) 

 

 קיימים  בטון  מבני תסבולת של ניסויי מחקר 

, נערכו סיורים באזור מישור החוף ובאזורים בהם ידוע ֶדֶבש( על בטון 2013במסגרת מחקר של וינר ואחרים )

. ניטלו דגמים מהאתרים השונים ובוצעו מדידות משקל מרחבי. מתוך סקירת השטח ֶדֶבששנעשה שימוש בקירות  

 18.25ומדידות מעבדה נמצא כי המשקל המרחבי הממוצע של הדגמים הוא  
𝑘𝑁

𝑚3~ לעומת המשקל   25%, הנמוך בכ

 24ן מזוין )המרחבי של בטו
𝑘𝑁

𝑚3~25 (. בדגמים שהכילו אגרגטים חלשים )צדפים( ודקים שאינם חול, התקבל חומר

פריך וחלש יותר. בקירות שנמצא בהם זיון, הוא היה מפוזר בדלילות ואקראיות, ונתון למצב מתקדם של 

אשר עלולות לפעול על קיר בודד מבטון  ,תנודותלהתסבולת  ה שללהערכמודל מציעים הם קורוזיה. במחקר 

: יהם. הקירות סווגו לפי מידותשבו הקיר ייסדק  ושל הכוח האופקי המקסימלי  ללא פתחים ברעידת אדמה  ֶדֶבש

 הוגדר כקיר שבו מתקיים 'קיר גבוה' .L והאורך H הגובה
𝐻

𝐿
≥ כאשר  -' קיר נמוך'ו 2.5

𝐻

𝐿
< . בכל אחד 2.5

הנחת (. 21 איורכוח לחיצה צירי )ראו  ללאכוח גזירה אופקי,  עם ו תחת פעולה שלמהמקרים נבחן הקיר 

סדק ראשון צפוי להתפתח במישור אופקי בסיב המתוח בבסיס הקיר עבור כל הקירות, החוקרים היתה ש

צה צירי, תסבולת החתך היא מעט מעבר לתסבולת וכוח לחיאו  /זיון ובהעדר  לכן,  )כלומר, כשל אופייני בכפיפה(.  

האלסטית בזמן היווצרות סדק ראשון. בקירות עם כוח לחיצה צירי צורות הכשל הצפויות נבדלו בין קיר נמוך 

הקיר הנמוך צפוי להיכשל בגזירה אלכסונית, בדומה לכשל הצפוי בדגמי הניסוי שהחוקרים הניחו ר גבוה. לקי

. לעומת זאת, הקיר הגבוה צפוי להיכשל עקב מעיכה בבסיס או בגזירה המאופיינת 11  -ו  10ים  איורהמתוארים ב

 וב לבסיסו.קרבהחלקת משטח אופקי 
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 (.2013)וינר ואחרים  במודל שלהנתון לכוח גזירה אופקי וכוח לחיצה צירי תאור סכימתי של קיר :  12איור
Figure 12: Schematic description of a wall subjected to horizontal shear force and axial force in 

Viner et.al's model (2013) 

 

, מתוארת בדו"ח של שוורץ ֶדֶבשסדרה של בדיקות ניסוייות על מספר דגמי קירות אבן שונים עם גב בטון או בטון  

(. מטרת הבדיקה הייתה לקבל תמונה ראשונית, שיכולה לתת אינדיקציה עבור קירות אבן שונים ולקבל 2013)

על דגמים שהתקבלו במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון גבול תחתון מוערך של תסבולת הגזירה. הבדיקות היו  

 10(.  נבדקו "100פרויקט סאסא "י מגורים בקיבוץ סאסא )במסגרת פרויקט לבחינת חיזוק סיסמי של בניינ

דגמים של  3דגמים של קירות בטון עם מנת זיון קטנה מאוד יחסית,  2דגמים שונים של קירות קיימים, שכללו 

דגמים של קירות אבן עם גב יצוק מבטון או  5קירות אבן עם גב יצוק מבטון ומנת זיון קטנה מאוד יחסית, וכן 

( תוך שימוש בבוכנה המסוגלת להפעיל 31 איורללא זיון כלל. נערכו בדיקות דחיקה על הדגמים )ראו  שֶדבֶ בטון 

מערכת דגימה ממוחשבת, כדי לעקוב אחר קצב וגודל ההעמסה ב הכוח נמדד ונרשם. kN 5000 עומס לחיצה עד

מערך הבדיקות אפשר הפעלת כוח לחיצה עד ודקה בקירוב(, \ק"נ 10 - 6במהלך הבדיקה )קצב ההעמסה היה 

kN 2000 באמצעות זוג מדידי  חתךהבאמצע . התזוזות האנכיות נמדדוLVDT מתוצאות הניסויים על דגמים .

, בעלי מאפיינים שונים, נמצא שקיימים ֶדֶבששנלקחו מקירות בטון ומקירות מבלוקי אבן עם גב בטון או בטון 

( תלוי במאפייני MPa 3.9–0.5ים בין תסבולות הדגמים השונים, וחוזק גזירה לא זניח )בין הבדלים משמעותי

ואילו הערך המקסימלי   ֶדֶבשהתקבל עבור קיר מבלוק אבן עם גב מבטון    MPa  0.5הקיר, כאשר הערך הנמוך של  

 עבור קיר בטון.  -MPa 3.9של 



 

26 
 

 

 (.2011מתוך שוורץ,  איורהדחיקה )ה : מערך ניסוי13איור 
Figure 13: test set-up (Schwartz, 2013) 

 

בדיקת לחיצה אלכסונית של דגמי בטונים שנלקחו ממבנים ישנים, בוצעה באוניברסיטת פאביה באיטליה 

(Pavese, 2016 ,)3   להעריך את התגובה הסיסמית הצפויה ס"מ נבדקו במעבדה במטרה    80*80~דגמים במידות

גזירה(.  \)מבחן בדיקה עבור מתיחה אלכסונית  ASTM E519 למבנים היסטוריים. הבדיקות בוצעו בהתאם ל

מעלות, עם העמסה אנכית בכיוון  °45בבדיקה כזאת הדגם ממוקם במכונת הבדיקה כשהוא נטוי בזווית של 

. מעמיסים בצורה מונוטונית עד לשבירת הדגם לעיל( 2.8.3)ראו גם סעיף  10 איורהאלכסון, כפי שמוצג ב

את ההתקצרות של האלכסון האנכי וההתארכות של  דדוכן, מ-ומודדים את העומס במהלך הניסוי. כמו

 .בשני צדי הדגם וקמו( אופקיים ואנכיים שמLVDTהאלכסון האופקי על ידי מדידים )

. בדו"ח מוצגים גרפים של העומס כנגד הדפורמציה kN 869.2העומס המרבי שהתקבל בדגמים אלה היה 

לפני ואחרי  -ניתן לראות את אחד הדגמים שנבדקו  41 איורדגמים שנבדקו. ב 3האופקית והאנכית עבור 

 ,עשויים  כולל את חוזקי המתיחה של הבטון ממנו היו הדגמיםיננו  ( א2016)  Paveseההעמסה. עם זאת, הדוח של  

משוואה  2.8.3בסעיף הנזכרים  פי תוצאותיו את מקדמי -ואף לא את עובי הדגמים, ולכן לא ניתן לבחון על

[27[. 

 

 (.Pavese ,2016מתוך  איור. )הוואחרי הניסוי ניסוי הלחיצה האלכסונית, לפני דגם: 14איור 
Figure  14: Diagonal compression test specimen, before & after the test (Pavese, 2016) 
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. רכיבי ֶדֶבשלא נמצאו מספיק דיווחים לניסויים שבוצעו על דגמים העשויים בטון  סקירת הספרותבמסגרת 

( ואשר יש לגביהם ֶדֶבשמבנה אחרים, אשר להם חוזק מוגבל )ובכך יש להם דמיון מסוים לקירות העשויים בטון  

בעיקר כאלה ום קירות שעשויים מבלוקי - (Masonry panelsדיווחים בספרות, הם קירות בני מסוגים שונים )

( ובכך יש דמיון ביניהם ובין ֶדֶבשמכיל אגרגטים גדולים ) ֶדֶבשבטון  ,המהווים חלק ממבנים ישנים. כפי שצוין

 הבלוקים שנמצאים בקירות בני. 

 ., המשמש בעיקר במרכז איטליהMasonry panelsדן בסוג מסוים של בנייה,  .Borri et al (2011)המחקר של 

דיקת ההתנהגות בגזירה של קירות בני תחת העמסת לחיצה אלכסונית. הבדיקות נעשו על המחקר מתמקד בב

סדק  בצורתבכשל החוקרים ובלי זיון. בקירות ללא זיון התמקדו  )חוטי פלדה בתוך הקיר( קירות עם זיון

 (G)ומודול הגזירה  (𝑓𝑡)חוזק המתיחה האלכסוני אלכסוני. המחקר מספק ערכים של הפרמטרים המכניים

טיפוסיים במבנים ישנים באיטליה. בנוסף, נעשתה   בני  במאמר(, כדי להעריך את החוזק של קירות  8-4)טבלאות  

על מנת לאפיין את ההתנהגות של מי סיס דרוגשל שהשוואה בין הטכניקות השונות, המסורתיות והחדשניות 

הקירות לפי צורות החיזוקים השונים. בוצעו ניסויים על עשרים דגמי קירות הממוקמים בחמישה בניינים של 

 איורכפרים שונים באיטליה. הניסויים התבססו על בדיקת לחיצה אלכסונית על קירות המבנה כפי שמוראה ב

בכיוון של אחד האלכסונים. הדגמים  𝐹𝑑, שבה בודדו קטע ריבועי של הקיר במבנה והפעילו עליו כוח לחיצה 51

הריבועיים נותקו מהקיר באמצעות ארבעה חתכים על ידי דיסק יהלום. הלחיצה האלכסונית בוצעה על ידי ג'ק 

וזות האלכסוניות נמדדו על ידי שני ופעל באופן ידני. במהלך הבדיקה ערכי העומס המופעל והתזשההידראולי, 

העמסה מחזורית, העמסה ופריקה. העומס המופעל הוגדל בהדרגה עד לכשל במדידים בכל צד. הבדיקות נערכו 

)שנמדדה על ידי מודול הגזירה( וקבלו ערכים  , ואת הקשיחות לגזירה𝑓𝑡כדי לזהות את חוזק המתיחה האלכסוני  

ההעמסה הייתה בקצב ממוצע של  אותו בניין.בות קיר המשלוש MPa 142, 169, 51של 
𝑁

𝑠
. כל העמסה 200 

יתרון מחזורית כללה ארבעה או חמישה מחזורי עומס. לטענת החוקרים, לבחירה של בדיקת לחיצה אלכסונית 

. מצד שני, מאחר שבדיקת לחיצה אלכסונית ישימה רק תכונות מכניותערכים מייצגים של  קבלתיכולת  של

)כמו: כאשר הדגימות נכשלו עם סדק אלכסוני, ראוי לציין שהבדיקה לא חושפת את כל מצבי הכשל האפשריים  

החוקרים מציינים שנדרשות בדיקות נוספות על לכן, של קירות ללא זיון. כשל כפיפה ,החלקה ומעיכה בבסיס( 

 א את התגובה של קירות ישנים ללא זיון.מנת לאפיין באופן מל

 

 .Borri et al.,2011)מתוך  איור: בדיקת לחיצה אלכסונית על קירות מבנה )ה15איור 
Figure  15: Panels subjected to in-situ diagonal compression test  
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 בדיקות מחזוריות סטטיות על קירות מבטון עם זיון קל שלא תוכננו לקבלת כוחות אופקיים נערכו בניסוי של 

Greifenhagen and Lestuzzi (2005 .) החוזק והדפורמציה של קירות עם זיון קל שלא  את בדקואלה חוקרים

נתונים לעומס אנכי קבוע ועומס אופקי מחזורי  היו מתוכננים לשאת עומסים סיסמיים. בניסויים אלה הקירות

(𝑘𝑁 150 ,100 ,50 ,25כמוראה ב )כדי לקבל הערכה קרובה למציאות עבור ההתנהגות הסיסמית של 61 איור ,

 1:3קירות גזירה קיימים בפעולת רעידת אדמה. סדרת הבדיקות מכילה ארבעה קירות עם זיון קל בקנה מידה 

חוזק הלחיצה של (, וkN76-140 הכוח הצירי )של (, 0.3%או  0%הזיון האופקי )מנת זיון  שלבור ערכים שונים ע

מגפ"ס(. נעשתה השוואה על ידי החוקרים בין תוצאות של סדרת הבדיקות הסטטיות המחזוריות  20-50בבטון )

שהתקבלו מהניסוי עם נתונים מהספרות. למרות שהיה צפוי להתקבל כשל פריך בגזירה בדגמים שנבדקו, 

בקירות ללא זיון אופקי התקבל  .יתשלקירות עם זיון קל יש יכולת לפתח דפורמציה משמעות התוצאות הראו

 מנת זיון אופקי. בנוסף, ככל שמגדילים את הכוח הצירי, ההיסט   0.3%עבור    2.15%לעומת    0.89%היסט יחסי של  

 קטן. מקסימליה

 

 Greifenhagen and Lestuzzi (2005.) בניסויים של  : תיאור צורת ההעמסה16איור 
Figure  16: Test set-up in the test performed by Greifenhagen and Lestuzzi (2005) 

 

החוקר  חזורית. מ בהעמסהMasonry Walls  (Reinforced) בקירות בני עם זיוןדן  Tassios (1984)המחקר של 

בהתבסס על  (  30 -ו 29 ות)משווא אלכסונית גזירהלכשל בוהתסבולת  לחישוב התסבולת לכפיפה מציע נוסחאות

 :יםניסויהתוצאות 

[29  ]   (
τ𝑢

𝑓𝑤𝑐
)
𝑓𝑙𝑒𝑥

= 𝜆[ (1 −
𝜉

2
)𝜔1 +

1

2
(1 − 𝜉) (𝜔𝑣 +

𝜎0

𝑓𝑤𝑐
)] [MPa]  

[30  ]    τ𝑢,𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓 = √𝜆 (1 + 0.06𝜌ℎ)
𝑓𝑤𝑡

1.5
 √1 +

𝜎0

𝑓𝑤𝑡
 [MPa]   

𝜆כאשר  =
𝐿

H
  (L ,אורך הקיר:H)גובה הקיר :, 𝜉 =

𝑥

L
  (xאזור הלחוץ: גובה ה) ,𝜔1 = 𝜌1

 f𝑠𝑦

 f𝑤𝑐
  (𝜌1  מנת הזיון :

𝜔𝑣 ,חוזק הלחיצה של קיר הבני(: 𝑓𝑤𝑐: חוזק הכניעה של הפלדה, f𝑠𝑦, קצה הקירב = 𝜌𝑣
 f𝑠𝑦

fwc
 (𝜌𝑣  מנת הזיון :
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כשל החלקה    Tassiosלפי    חוזק המתיחה של קיר הבני. 𝑓𝑤𝑡מנת הזיון האופקי,  𝜌ℎ מאמץ הלחיצה,:0האנכי(, 

(Sliding Shear)   לא נראה כמצב כשל עיקרי בקירות בני עם זיון, עקב איכות החומר הטובה יותר בדרך כלל

  לאחר, לומספר מחזורים גדשל  קרהכשל החלקה יכול לקרות במהחוקר טוען שבאזור הבסיס. למרות זאת, 

ההבחנה בין מצב   תמלא תפקיד חשוב. (dowel actionזה, התנגדות הזיון האנכי )  קרהבמ  כשל בכפיפה.  מצב של

 Tassiosלפי    .30-ו  29להיות על ידי השוואת העומס האופקי שחושב במשוואות    יכולהכשל בכפיפה לכשל בגזירה  

 :במקרים הבאים צפויכשל בכפיפה 

של   ביחס נמוך, כלומר בקירות תמירים •
𝐿

H
  (L ,אורך הקיר:H)גובה הקיר : ,  

  ביחס נמוך שלכאשר העומס הצירי נמוך, כלומר   •
0

𝑓𝑤𝑐
   (0:מאמץ הלחיצה ,𝑓𝑤𝑐  :  חוזק הלחיצה של קיר

 .(הבני

 .חוזקי לחיצה גבוהים של קיר הבני •

 .קצות הקירב קטנהכמות זיון  •

  .  כמות גדולה של זיון מפוזר אופקי •

בניסויים  .  השוואה עבור מספר מצבים )פלדה אופקית, אנכית, זיון פינות וחוזקי לחיצה שונים(  נעשתה  71  איורב

הזזה לקירות  -כדי לחזות בקירוב גרף של עומס.  אלה היו הקירות נתונים לעומס אנכי קבוע ועומס אופקי מחזורי

 במצב כשל שלפיומודל אנליטי,  Tassios (1983) מציע, מונוטונית ומחזוריתאופקית בהעמסה זיון בני עם 

בקצה הסדק. שביחידות הבני  כשל לחיצה מקומי  ו  סדק אלכסוני בשילוב עם כניעת הפלדה באזור הסדק  מתקבל

יכול להיות מצב שהמשיכות  ו ,בכפיפה יהיה כשל פריך, במיוחד בהעמסה מחזוריתיכול להיות מצב שהכשל 

 קטן עקב מעיכת הבטון באזור הבסיס.ת
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 .Tassios 1984)מתוך  איור)ה תסבולת גזירה לעומת תסבולת לכפיפה עבור קירות בני עם זיון: 17איור 

Figure  17: Shear vs.  flexural strength for reinforced masonry walls (Tassios 1984) 
 

 Carbon fiber) בתווך פולימרי פחמן סיביבסדרה של בדיקות ניסוייות על מספר דגמי קורות מחוזקות 

reinforced polymer - CFRP) ( נעשו על ידיNawaz et al, 2016)  האורכי  החיזוקבמטרה לבדוק את תרומת

של שלוש קורות כל ). שלוש קבוצות לגזירה וללא זיון אורכי עם זיון לחוזק הגזירה בקורות CFRPבאמצעות 

 1840מ"מ ואורך  240120xבמידות חתך:  עם חיזוק לכפיפה שונה ללא זיון לגזירהמבטון תקני נוצקו  (אחת

וכולן  18 איורכמוראה ב (ding setuploa-point-four) שתי נקודות העמסהמערך של הקורות נבדקו ב מ"מ.

לעומת קורות  138%עד  13הציגו הגדלה בתסבולת לגזירה מ  CFRP-נכשלו בגזירה. הקורות המחוזקות ב

[(, 8)משוואה ]  ACI[( או לפי  1)משוואה ]  EC2לחישוב תסבולת הגזירה לפי  .  (פלדהמוטות    שני)שחוזקו ב  הבקרה

Nawaz et.al הציעו לחשב מנת הזיון אפקטיבית עבור פלדת הזיון וה- FRP :בהתאם למשוואה הבאה 

 [31  ]        𝜌𝑒𝑓𝑓 =
𝐴𝑠+𝑛𝐴𝑓

𝑏𝑤 𝑑
 

 זיוןשטח  𝐴𝑠 ,(ACI[ לפי 8] -ו 2EC[ לפי 1])שאותה יש להציב במשוואה  מנת הזיון האפקטיבית𝜌𝑒𝑓𝑓 כאשר: 

FRP, 𝑛-שטח ה 𝐴𝑓 ,הפלדה האורכית המתוחה =
𝐸𝑓

𝐸𝑠
 𝑏𝑤, האלסטיות של החיזוק ושל פלדת זיון יחס מודולי 

מהשוואה ו ACI 318-11 -משוואות הל ביחסו חנבנתוצאות הניסוי  .החתךהפעיל של גובה ה 𝑑רוחב הקורה, 

  [8משוואה ] הפשוטה ACI 318-11 -משוואות ה ,(fA  )ככל שגדל גדל FRPCשככל שחיזוק ה זאת התקבל

(Eq.11-3 ( והמפורטת )שםEq.11-5נותנות ערכים שמרנים יותר ). 
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 .Tassios 1984)מתוך  איור)ה תסבולת גזירה לעומת תסבולת לכפיפה עבור קירות בני עם זיון: 18איור 

). 
Figure  18: Test set-up in the experiments performed by Nawaz et al. (2016) 

 

 סיבים בתווך פולימרי  - מרוכבים יריעות/מוטות מחומרים חיזוק של בטון באמצעות  

( שימשו FRP) Fiber reinforced polymer/plastic –)פחמן, זכוכית וארמיד(  פולימרים מחוזקים בסיבים

לראשונה בענף הבנייה בשנות השישים של המאה הקודמת. מדובר בחומר קל, לא קורוזיבי עם חוזק מתיחה 

(. בשנים האחרונות הפכו יריעות ומוצרים אחרים Bakis et.al 2002  ,Hollaway 2011) גבוהים  מתיחה  וקשיחות

)כפיפה, גזירה ואלמנטים לחוצים(. מחקרים רבים בדקו את  לחלופה מקובלת עבור חיזוקי מבנים FRP-מ

נחקרו כאשר היריעות  FRPחיזוק לכפיפה וגזירה באמצעות  FRP.החוזק לכפיפה של קורות עם זיון מחוזקות 

 ותלפנים החיצוני  ותמודבקלהיות  יכולים    FRPהקורה לאחר שהבטון התקשה. פלטות ויריעות  מודבקות על פני  

מיושם בתוך  -FRPשל אלמנטי הבטון על ידי דבקים בחוזק גבוה על מנת לספק חוזק מתיחה לבטון וכאשר ה

טון המתוח  הקורה )כשהוא ממוקם לפני היציקה או מיושם על ידי קילוף הבטון( הוא ניתן כמוטות באזור הב

Guadagnini et.al, 2006)  ,Cholostiakow et.al, 2019.)  במחקר זה נעשה שימוש ביריעותFRP אפשר כדי ל

 .3בפרק הגזירה, כמוסבר ומתואר תסבולת  מדידת

   סיכום 

בטון ש עם זאת, ניתן לומר בגלל השונות בין הקירות. ֶדֶבשה את תכונות קירותמשמעית קיים קושי לאפיין חד 

 שבו התערובת הצמנטית נוצקה,  שנעשה בו שימוש לפני כחמישה עשורים או יותר  מתייחס בדרך כלל לבטון  ֶדֶבש

שימש במגוון רחב של רכיבי  ֶדֶבשבטון  חוזק לחיצה נמוך. ולבטון שהתקבל היה )ויש( בשילוב אבנים גדולות

שולבו כרכיב בנייה משני ולפעמים כחלק מן המערכת המבנית.  ֶדֶבשבעיקר בקירות. קירות מבטון אבל הבניין, 

בפרק זה . ֶדֶבששל מבני קירות  והתכונות המכניות מעטים המחקרים העוסקים בלימוד ההתנהגות המבנית

. כן אלסטיותהמודול  ובדיקת לחיצה, מתיחה,  יות של החומר,  ונות מכנבדיקות מעבדה שמתייחסות לתכ  נסקרו

 תסבולתאת ה  מדודהיא ל  , אשר מטרתן המקוריתת לחיצה אלכסוניתובדיקשל    נסקרו מערכי הניסוי והתוצאות

 .גזירה(ל  תסבולתאת חוזק המתיחה האלכסוני )הקשור ל  למעשה  ניתן לקבל  זאת  בבדיקה   של קירות בני.  לגזירה
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 המכיל אבנים גדולות ֶדֶבשבטון הובין לבנים הדבוקים זו לזו במלט צמנטי הדמיון שבין קירות בני המכילים 

. באמצעות בדיקה כזאת ללא זיון לגזירה, ֶדֶבשמראה על היתכנות ללמוד על תסבולת הגזירה של קירות מבטון 

. לכן, נסקרו גם ֶדֶבשבמסגרת הסקר לא נמצאו דיווחים לניסויים שבוצעו על דגמים העשויים בטון עם זאת, 

בהמשך המחקר הניסויי התקבלו מסקנות נוספות שהובילו  רכיבי מבנה אחרים, אשר להם חוזק מוגבל.

דגמים יחסות ליסקר גם התועל כן כולל ה  FRPבדיקות של התסבולת לגזירה בדגמי כפיפה המחוזקים ביריעות  ל

 או מבנים כאלה.
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 ניסויים  

 הקדמה  

, חלק מהקירות הכילו אבנים בגלל השונות בין הקירות  ֶדֶבשקיים קושי לאפיין חד משמעית את תכונות קירות ה

שלושת התנאים " אם התקיימו לפחות שניים מתוך ֶדֶבשבמחקר הנוכחי דגמי בטון סווגו כ"בטון . וחלק לא

 הבאים:

 שנה או יותר(. 40בטון שנוצק לפני זמן רב )~ ➢

 מ"מ(. 200 -כמ"מ, בדרך כלל,  100מעל בטון המכיל אגרגטים גדולים יחסית ) ➢

 מגפ"ס ומטה(. 15בטון בעל חוזק לחיצה נמוך יחסית ) ➢

 תסבולתהתמקדות בתכונות המכניות עם ה מדוד אתל תם הייתהמטרניסויים אשר במסגרת המחקר נערכו 

אשר תוכננו  דגמי קורותכפיפה בלחיצה אלכסונית ו :נערכו שתי סדרות של ניסויים מבניים כךלגזירה. לשם 

שתי סדרות הניסויים כללו גם דגמי ים ודגמים מעבדתיים. יעל דגמים אותנטהניסויים נערכו  .בגזירה להיכשל

לחיצה, מודול חוזק ה  :חומרהתכונות    של  , נעשו בדיקותלבדיקות הגזירה  צקו מבטון תקני. בנוסףנו  , אשרבקרה

 המינוח  (1990)  5חלק    26ת"י  )לפי    סגוליתהמסה  כן נבדקה גם הו  (בקיעהמתיחה לא ישירה )החוזק באלסטיות,  ה

 . "מסה סגולית מרחבית"( המלא הוא

סרו דגימות ונממבנים אלה  .הריסה, שיפוץ או חיזוקפני קיימים שעומדים לתרו מבנים ובמסגרת המחקר א

הובלו למכון הלאומי לחקר הבנייה. עם זאת, תהליך איתור, ניסור והובלת הדגימות  אשר ,(19איור ) אותנטיות

. (3.4.2 -ו 3.3.2ף ראו סעימעבדה,  גם דגמי נוצקו)ולכן  ניתקל הן בבעיות הנדסיות והן בקשיים בירוקרטיים

לקחו נ.  ס"מ  80או    70ריבועיים עם אורך צלע של  אולם מרביתם היו    שונות במידות וצורות היו הדגימות שנלקחו

  שונים: אתריםדגימות מחמישה 

 , (LO :כינוי הדגמים להלן) חיפה רח' לוטוס •

 , (BZ )כינוי הדגמים להלן: חיפה בית חולים בני ציון •

 , (DH )כינוי הדגמים להלן: חיפה רח' דרך הים •

  (TA )כינוי הדגמים להלן: חיפה רח' תל אביב •

 . (SY )כינוי הדגמים להלן: שדה יעקב •

 .3 מס' בטבלה יםופרטיהן נתונ 2בלה מס' טבהדגימות מתוארות 
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 (LO) דגימות אותנטיותניסור : 19איור 
Figure  19: Sawing authentic samples (LO) 
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 הדגימות האותנטיות: 2טבלה 
Table 2: The authentic samples  

Sample photo Sample 
notation 

Sample photo Sample 
notation 

 

 

 

 

BZ 

 

 

 

 

LO 

 

 

 

 

 

 

TA 

 

 

 

 

 

DH 

 

 

 

 

 

 

 

SY 
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 פרטי הדגימות: 3טבלה 
Table  3: Samples details 

 
Specimen dimensions 

 [cm] 

Specimen Number of specimens Sample notation 

80x80x19 LO1  

4 

 

LO 

 

80x80x24 LO2 

80x80x24 LO3 

80x80x24 LO4 

65x50x30 BZ1  

3 

 

 

BZ 
50x35x30 BZ2 

45x30x30 BZ3 

70x70x19.5 DH1  

3 

 

 

DH 
70x70x20 DH2 

70x70x20 DH3 

 

Various pieces 

 

TA1  

3 

 

TA 
TA2 

TA3 

148x118x20 SY1  

2 

 

SY 100x100x20 SY2 

 

 תכונות החומר  

 הקדמה .3.2.1

, אך קיים חוסר בידע של הכללי צריך לדעת את תכונות הבטון ומצבו ֶדֶבשבניין מבטון  העריך עמידותכדי ל

במחקר זה בדיקות כדי ללמוד את התכונות המכניות בוצעו  . כתוצאה מכך  ֶדֶבשההמאפיינים המכניים של בטון  

 מדידות של: תכונות החומר כללו של בדיקותהשל הבטון. 

 לחיצה,החוזק  •

 אלסטיות,המודול  •

 ,(בקיעה) ישירה לא מתיחהבחוזק ה •

 .סגוליתהמסה ה •

לצורך בדיקת תכונות החומר דגמי בקרה. במעבדתיים ו םדגמיוכן באותנטיים,  ֶדֶבשדגמי בדיקות אלה נערכו ב

הבטון מדגם כוס קידוח ייעודית שמאפשרת לחדור בתוך  באמצעות נקדחו גלילים מהדגמים האותנטיים

 שונים. אורכיםבומ"מ  451 -ו 210 ,94, 74 בקוטרהיו  שנלקחו. הגלילים 02איור כמוראה ב
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 : קידוח גלילים20איור 
Figure  20: Drilling cylinders  

 חוזק לחיצה .3.2.2

 בחלק מהמבניםהיא הבסיס לקביעת החוזק האופייני ממנו נגזר סוג הבטון. צירית -חדחוזק ללחיצה הבדיקת 

( הבדיקה 1993לפי פיזנטי ) .(12איור זו תהיה גם הבדיקה היחידה שתיערך ) שבהם תיבחן אפשרות לחיזוקם

כי ההצהרה הזאת נכונה לגבי נחשבת לאמינה בין בדיקות הבטון )במבחן הסטטיסטי(. יחד עם זאת אין לשכוח 

 ומצד שני בבטון האותנטי קושי להוציא גלילים בלי שיתפוררויה ה מצד אחד ומעלה(. 20הבטונים התקניים )ב

מספיק גדולים כדי לאפיין את התערובת )ולא בעלי קטרים  בגלילים    צורך  ולכן, קייםהבטון מכיל אבנים גדולות  

לפי האילוצים   במחקר זה בדיקת הלחיצה נעשתה עבור קוביות וגלילים במידות שונותכתוצאה מכך,  את האבן(.  

עבור בטונים שנוצקו במעבדה   .6חלק    26ת"י  -בשההנחיות    וגודל האבן. הבדיקה בוצעה לפי  ֶדֶבשהשל מצב בטון  

אשר הוכנו ואושפרו  (מ"מ 150-ו 100מ"מ, קוביות  150)גלילים בקוטר  סטנדרטיותהבדיקה בוצעה לפי מידות 

-בש ההנחיות לפי . הבדיקה בוצעה10 -ו 8, 4בטבלאות נתונים . פרטי תערובת הבטון 3חלק  26בת"י כמתואר 

-נתון עלחוזק הלחיצה    .פרק התוצאותב  .24סעיף  ב  מפורטות  מידות הגלילים ותוצאות הבדיקות  .4חלק    26"י  ת

  : די הביטוי הבאי

[32 ]       𝒇𝒄 =
𝑷

𝑨
  

 שטח חתך הדגם. Aהכוח המרבי,  Pכאשר, 
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 : בדיקת לחיצה21איור 
Figure  21: Compression Test 

 אלסטיותבדיקת מודול  .3.2.3

מוגדר בדרך כלל כערך  (נתון בתקניםמבנים )ו המשמש לתכןמודול האלסטיות  2.8.2כפי שהוצג ותואר בסעיף 

ראשית מ , המתקבל במדגם גליל, של הקו הישר העוברעיבור-עקום מאמץב הסקנטי אותו מקבלים השיפוע 

במסגרת המחקר נעשו בדיקות של   .המאמץ המקסימלימ  40%  -שווה לנקודה על העקום שבה המאמץ  ל  הצירים

)בטון בחוזק לחיצה נמוך עם אבנים  מעבדתי ֶדֶבשובטון  אותנטי ֶדֶבשמודול אלסטיות עבור גלילים מבטון 

 -ו 4)לפי תערובת הבטון בטבלאות  ודגמי בקרה מבטון תקני (8בטבלה שאשר הוכן לפי תערובת הבטון  ,גדולות

 מ"מ. 120, באורך A1-120-120-KC-11( מסוג geuStrain ga)דבקו שלושה מדידי עיבור ו. עבור כל גליל ה(10

הסטייה ממצב ) האפשר ביניהם יהיה אחיד ככל, כך שהמרחק ההיקפי נעשתה בהיקף הדגם הדבקת המדידים

 מעלות ביחס לציר האורכי של הגליל נבעה ממצב הדגם בפועל מפני 120מדידים בזוויות של  3של הדבקת 

 .פרק הנספחיםמהלך הדבקת מדידי העיבור ניתן לראות ב זאת(.קת כל מדיד הייתה במקום שמאפשר הדבש

 -ו 100 יכולת העמסה מקסימלית של יבעל( בוכנהההזזת ה של בקרעם ) MTSמסוג  שיםבמכב ונערכ ותהבדיק

הכוח חלקי השטח מ חושבהמאמץ )ו ממוצע הקריאות של שלושת המדידיםכ ושב(. העיבור ח32 איור) ק"נ 500

הבדיקות  תוצאות .פרק הנספחים 7.1נספח מהלך בדיקת מודול האלסטיות ניתן לראות ב .(הגלילשל חתך 

 .בפרק התוצאות 4.2סעיף בנתונות והמידות של הגלילים 
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 לבדיקת מודול אלסטיות: הכנת גלילים 22איור 

Figure 22: Preparation of cylinders for the elastic modulus tests 
 

      

 ת: בדיקת מודול אלסטיו23איור 
Figure  23: Elastic modulus test 
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 )בקיעה(בדיקת מתיחה לא ישירה  .3.2.4

את החוזק למתיחה בצורה לא ישירה  מדודהמטרה של הבדיקה היא ל .31.2.8כפי שהוצג ותואר בסעיף 

באמצעות ניסוי בקיעה. הבדיקה מבוצעת באמצעות מכבש מעבדתי המיועד להפעלת לחץ לאורכו של גליל, כפי 

. מפעילים על הדגם כוח חוד סכין עד שהדגם נשבר. המאמץ האופקי שמתפתח לאורך חתך אנכי 42איור  ב  שמוצג

וניתן להראות כי חוזק החומר   אחידמתיחה  מאמץ  הוא    (.31.2.8, סעיף  פי שראינו בסקר הספרותכ)במרכז הדגם  

 (:1985, 4חלק  26)ת"י  ידי הביטוי הבא-נתונה עלבמתיחה לא ישירה עבור גליל 

 [33 ]       𝝈
𝒕
=

𝟐𝑷

𝝅∗𝑫∗𝒕
  

 .ואורכו )בהתאמה( קוטר הדגםהם   t -ו Dהכוח שגרם לכשל,  Pכאשר, 

, בשל הקושי האותנטיים( ֶדֶבשהבטון )דגמי  בדיקה זאת עבור בטונים ישנים יישםחשוב לציין שהיה קושי ל

גלילים בלי שיתפוררו. בנוסף, כאשר הבטון מכיל אבנים גדולות יש צורך בגלילים מספיק גדולים כדי  בהוצאת

כאמור . המהווה מרכיב של בטון זה האבן שלולא  ֶדֶבשערך מייצג של חוזק המתיחה של בטון ה ניסויקבל בל

עבור בטון הבקרה תרים. לא ניתן היה להוציא גלילים במידות אחידות ממדגמי הבטון שהובאו מהאלעיל, 

 ..44סעיף בנתונות תוצאות הבדיקות ו הדגמיםמידות הבדיקה בוצעה עבור גלילים וקוביות. 

 

  בדיקת מתיחה לא ישירה )בקיעה( (c -ו b( ואחרי )aלפני ): 24איור 
Figure  24: Before (a) and after (b and c) Splitting tensile test 

 
 בדיקת מסה סגולית  .3.2.5

 זה בטון של תכונותהלצורך השוואת יש השפעה על תכונותיו המכניות ו ֶדֶבשכדי לבחון האם לצפיפות בטון ה

"מסה סגולית  הוא המלא ( המינוח1990) 5חלק  26לפי ת"י )המסה הסגולית נמדדה גם  עם הבטון התקני

 .תנטייםוהדגמים האשל  מרחבית"(

 לפי אותנטי ֶדֶבשעבור גלילים מבטון  בוצעההבדיקה  נפח.יחידת המסה הסגולית נמדדת ביחידות של מסה ל

בפרק  .54סעיף ב נתונות תוצאות הבדיקות והמידות של הגלילים. (1990) 5חלק  26ת"י  ב מהלך הבדיקה

 התוצאות.

a b c 
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 :(52איור ראו גם )מהלך בדיקת מסה סגולית 

 המסה של כל דוגמת בדיקה תיקבע כלהלן:

 לחישוב מסה סגולית במצב יבש באוויר. באוויר הנשקל דוגמהה[: kg] (𝑚0) "יבש באוויר"מצב  .1

 לקבלת מסה קבועה. שעות 24הדוגמה הוכנסה לאמבט מים למשך [: kg] (𝑚1) "רווי יבש פנים"מצב  .2

מסה לחישוב  לאחר ניגוב )להסרתם של מים עודפים מפני השטח( הנשקלו הוצאה מהמים הדוגמה

 סגולית במצב רווי יבש פנים.

שעות במטרה לייבש   24הוחזקה בתנור למשך  נשקלה לאחר ש  הדוגמה[:  kg]  (𝑚2)  "מיובש בתנור"מצב   .3

 . התוא

 הדוגמה נשקלה במים במטרה לחשב את נפחה. [:kg] (𝑚3) שקילה במים .4

  חישובים:

𝑉  [𝑚3]שווה נפח הדוגמה  .1 =
𝑚1−𝑚3

1000
 1000מסה הסגולית של המים, )בחישוב זה נעשה שימוש ב 

 מ"ק(.\ק"ג

𝜌סגולית במצב יבש באוויר: מסה  .2
0
=

𝑚0

𝑉 
 [
𝑘𝑔

𝑚3]. 

𝜌: רווי יבש פניםסגולית במצב מסה  .3
1
=

𝑚1

𝑉 
 [
𝑘𝑔

𝑚3]. 

𝜌: מיובש בתנורסגולית במצב מסה  .4
2
=

𝑚2

𝑉 
 [
𝑘𝑔

𝑚3]. 

 

 בדיקת מסה סגולית מרחבית: 25איור 
Figure 25: Density test 

 ניסוי לחיצה אלכסונית  

 הקדמה .3.3.1

מכיל אגרגטים גדולים   ֶדֶבשכפי שצוין בטון    .מתוארת בדיקה של לחיצה אלכסונית (2)פרק  ספרות  הסקר   בפרק

 באמצעות את תסבולתם נהוג להעריךאשר  ,( ובכך יש דמיון ביניהם ובין הבלוקים שנמצאים בקירות בניֶדֶבש)

 .לחיצה אלכסונית יניסוי
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נוספת של מטרה   .של החומר  מתיחההאת חוזק    מדודהמטרה של הבדיקה היא ל  .32.8כפי שהוצג ותואר בסעיף  

ביחס  )ובמיוחד בדגמי בקרה מבטון תקני( דגמי הניסויניסויים אלה הייתה לבחון את התסבולת המתקבלת ב

 .בתקן הישראלי( – Rd,cVלבטון ללא זיון לגזירה ) נוסחאות התקינה פי-לתסבולת לגזירה הנחזית על

צקו מבטון תקני. ונדגמי בקרה שו ֶדֶבשבטון  דגמי במסגרת המחקר ניסויי לחיצה אלכסונית עללפיכך, בוצעו 

בטון מ בדגמיםזאת המתקבלת ל את תסבולתם במתיחה אלכסונית להשוותה תמטרת בדיקת דגמי הבקרה הי

  .(פי נוסחאות התקן-לתסבולת המחושבת לגזירה על  ם המדודהתסבולתאת  כדי להשוות    –וכאמור לעיל  )  ֶדֶבשה

 תיאור הדגמים .3.3.2

העשוי בטון   קירקטע ממייצג באופן סביר  הנבחר כך שיהיה הגודל הקטן ביותר    םגודלוריבועים    היו  ניסויה  דגמי

 אותנטייםדגמים נבדקו ארבעה  .שקיימת במכון הלאומי לחקר הבנייהומאפשר שימוש במכונת הבדיקה  ֶדֶבש

 :ארבעה דגמי בקרה מבטון תקניו

 מ"מ, 190X800X800-ו 240X800X800במידות:  ,בחיפה רח' לוטוסב מבנהקירות מדגמים משני  •

 ,מ"מ 195X700X700-ו 200X700X700במידות:  בחיפה רח' דרך היםב ממבנהקירות דגמים משני  •

 ,מ"מ 150X800X800במידות  תקנידגמי בקרה מבטון  שני •

 .מ"מ 150X1200X1200 שני דגמי בקרה במידות •

תקני אבל גם קרוב  עדיין יההישנמוך ככל האפשר כך תכן תערובת דגמי הבקרה כוון כך שיתקבל בטון בחוזק 

מגפ"ס )מדוד בדגם   20לפיכך תוכננה תערובת בטון בחוזק נומינלי של    .ֶדֶבשככל האפשר לחוזק קירות הבחוזקו  

 -  מרחביה הומשקל  𝑚𝑚   96 היה  סומך התערובת .4בטבלה מס'  נתונים  תערובת הבטון    פרטי קוביה ישראלית(.

 
𝑘𝑁

𝑚32.36.  מובא  ואורכי המדידים הקירות מידות סיכום. 4.3 -ו 4.2, 4.1בסעיפים  מפורטות ֶדֶבשתכונות הבטון

 .7מס'  בטבלה

 (CON120 -ו  CON80) דגמי הבקרה בלחיצה אלכסונית פרטי תערובת הבטון עבור: 4טבלה 
Table  4: Mix properties of the control specimens (CON80 and CON120) 

 (Lנפח ) 1000
  (kgכמות )
 מים 196
 צמנט 206
 פוליה 830
 עדשית 220
 חול טבעי 760

 

 נלקחו בדיקות בטון כדלקמן:(CON80)  מ"מ 150X800X800ליציקת שני דגמי בקרה במידות 

 ;דגמים( 3) יום 28 בגיל מ"מ 100קוביה בדגמי  צירית-דבלחיצה חחוזק  .1

 ;דגמים( 3) יום 28 בגיל מ"מ 150קוביה בדגמי  צירית-בלחיצה חדחוזק  .2

 ;דגמים( 3) ממ" 300וגובה  150 בדגמי גליל קוטר יום 28צירית בגיל -בלחיצה חדחוזק  .3

 ;יום 28בגיל  מ"מ 70X70X280דגמי קורות ב + בקיעהחוזק כפיפה  .4
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מי קוביה דגלחוזק לחיצה בנלקחו בדיקות בטון  (CON120)   מ"מ  150X1200X1200שני דגמי בקרה במידות  עבור  

 בדגמי גליל קוטרדגמים( ובנוסף חוזק בקיעה    3דגמים(, חוזק כפיפה בדגמי קורות )  3מ"מ )  150  -ודגמים(    3)  100

 .6-ו 5 מס' בטבלאות מפורטות הבדיקותתוצאות  דגמים(. 3) יום 28 בגיל מ"מ 300וגובה  051

 

ובהתחשב מכיוון שדגמי הלחיצה האלכסונית לא הכילו זיון ו ,היציקה בוצעה בתבניות אופקיותראוי לציין ש

סדיקה אפשרית עקב התכווצות הבטון. עם הסרת ונח בתחתית התבנית ניילון משומן לצמצום בגודלם, ה

 התבניות לא אובחנו סדקי התכווצות.

 

 

 CON80תכונות החומר עבור בטון : 5טבלה 
Table  5: Material properties of concrete CON80 

 חוזק הבקיעה חוזק הכפיפה  חוזק הלחיצה           :בדיקה
 מידות

[mm ] :   150 קובייה 100קובייה 
 150גליל קוטר 

 70*70 70*70*280 300וגובה  

  kN MPa kN MPa kN MPa kN MPa kN MPa 

1 255 25.5 461 20.5 318 18.0 6.4 3.9 20.3 2.6 

2 234 23.4 456 20.3 298 16.9 6.4 3.9 19.8 2.6 

3 223 22.3 417 18.5 274 15.5 6.1 3.7 19.0 2.5 

 2.6   3.8   16.8   19.8   23.7   ממוצע
 

 

 CON120תכונות החומר עבור בטון : 6טבלה 
Table  6: Material properties of concrete CON120  

 חוזק הלחיצה  :בדיקה
 

 חוזק הבקיעה חוזק הכפיפה 

 מידות
[mm ] :   150 קובייה 100קובייה 

 
זק ו ח

 70*70*280 { 1} גליל
  100גליל קוטר 

 200וגובה 

  kN MPa kN MPa MPa kN MPa kN MPa 

1 231 23.1 467 20.8 17.7 6.3 3.8 67 2.1 

2 193 19.3 464 20.6 17.5 5.6 3.5 79 2.5 

3 214 21.4 492 21.9 18.6 6.0 3.7 72 2.3 

9.71 21.1   21.3   ממוצע   3.7   2.3 
 (.5טבלה ) CON80( ביציקת 150בין חוזק הגליל והקוביה ) 0.85=16.8/19.8הערכה לפי יחס חוזק גליל: { 1}

 

 מערך הניסוי .3.3.3

מיוחד של היה צורך בתכנון  בגלל שהניסוי לא סטנדרטי  ולכן   בארץ דיריםנ ֶדֶבש מדגמי קירות על כאלה ניסויים

ומיועדות להעביר  דגםהפינות ל המחוברות "נעלי העמסה"שתי  צרווכננו ויותמערך הניסוי. לצורך הניסויים 

מכיוון שרוחב . הדגםנעלי ההעמסה בפינות  ורכבו. לפני כל ניסוי ה(62איור ) אליו את העומס ממכונת הבדיקה

חומר חד רכיבי מסוג צמנט ) פוסמנט"" חומר מסוג ( נוצק62איור חב הדגם )ראו ונעל ההעמסה היה גדול מר
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צידי וח בין הנעל ללוי ברויכחומר מ (ללא צורך באשפרה ,שעות מספרתוך בחוזק גבוה ל המגיעמגנזיום פוספט 

 . (72איור בהתאם לסכמת הניסוי )במכונת הבדיקה  מוקם דגםה לאחר שהחומר בנעליים התייבש, דגם.ה

 מדידות

מוקם בין לוח מכונת ( אשר  Tedea-Huntleighכוח מסוג  )באמצעות מד    בניסויי הלחיצה האלכסונית נמדד הכוח

 ונמדדו הדפורמציות האופקיות והאנכיות במרכז הדגם. ,הניסוי ובין נעל ההעמסה

באיור , בהתאמה, V -ו H)ואנכיים  ( אופקייםLVDT)מדידי הזזות  מוצעות נמדדו באמצעותמהדפורמציות ה

 ,האופקיים. בנוסף, נמדדו עיבורי ההתארכות המקומיים, ( W -צדו E -צד) בשני צדי הדגם וקמושמ( 62

אורכי   .72איור    ראו  יו,דיבשני צשהוצמדו במרכז הדגם  אופקיים   (7מס'  בטבלה    G.S.מדידי עיבורים )  באמצעות

 .7מס' בטבלה  מפורטים G.S. -ו LVDTמסוג  המדידים

 סוניתכיסויי הלחיצה האלהמדידים בנאורכי : 7טבלה 
Table 7: Lengths of measuring devices in the diagonal compression tests 

Specimen w 
[mm] 

h 
[mm] 

t 
[mm] 

LVDT-H-
E [mm] 

LVDT-V-E 
[mm] 

S.G. - E 
[mm] 

LVDT-H-
W [mm] 

LVDT-V-
W [mm] 

S.G. - 
W [mm] 

CON80-1 800 800 150 502 502 120 500 505 120 

CON80-2 800 800 150 502 496 120 - - 120 

CON120-
1 1200 1200 150 595 620 120 615 613 120 

CON120-
2 1200 1200 150 610 605 120 605 610 120 

LO-1 800 800 240 499 485 - 506 494 - 

LO-2 800 800 190 495 510 - 500 510 - 

DH-1 700 700 195 508 513 60 495 505 60 

DH-2 700 700 200 510 520 60 482 517 60 

 : לא הותקן מדיד"-" 
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 ( לפני הניסויDH-1) ודגם (80-1CON) 1בקרה  דגם: 26איור 
Figure  26: Control specimen (CON80-1) and (DH-1) before the experiment 

 

 מהלך הניסוי .3.3.4

 .7מס'  ם בטבלה. פרטי הדגמים בניסויים אלה מפורטי.333.סעיף הניסוי בוצע בעזרת מתקן הניסוי המתואר ב

ומס העבניסויים אלה .  התחיל  הניסוי ,הנתונים  וףסיוהמדידים למערכת א  (Load cellכוח )המד    וברולאחר שח

שקו פעולתו עובר כוח הלחיצה  בניסוי נמדד .בקרה ידניתבג'ק הידראולי הפעלה של בהדרגה באמצעות  לההוע

ההתקצרות של האלכסון האנכי וההתארכות של האלכסון  כן נמדדו-כמו לאורך האלכסון האנכי של הדגם.

, מיקומם סדקיםותועדו במהלך הניסוי אותרו (. 72איור ) על שני צדי הדגם המדידים שהודבקוהאופקי על ידי 

 הכשל. אופי פיהם נקבע-, ועלזמן הופעתםו

 

LVDT (H) 

LVDT (V) 
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 אלכסונית לחיצהדיקת בעבור  הניסוי מערך תאור סכמתי של:27איור 
Figure 27: Schematic description for test set-up for diagonal compression test 

 

 כשל בגזירה  –ניסויים של דגמי קורות   

 הקדמה .3.4.1

הראה שממצאי ניסויים אלה יכולים  ניסויי הלחיצה האלכסונית תוצאות ניתוח שלכפי שיוסבר בהמשך, 

. באשר לקירות תמירים, הערכת התסבולת לגזירה להתאים להערכה של התסבולת בקירות שאינם תמירים

הקשר בין תסבולת הגזירה (. אולם 466בת"י  Rd,cVתסבולת הבטון ללא זיון לגזירה )פי -לכאורה על נקבעת

איננו בהכרח מתקיים בבטונים הישנים  ,ן הבטון, אשר נבדק עבור בטונים רגיליםלחוזק הלחיצה המאפיי

ניתן לבדוק את חוזק הלחיצה ולשלב אותו במודלים לחישוב שבהם   ֶדֶבש. בעוד שבבטון  ֶדֶבשוהחלשים, כגון בטון  

 שלו תסבולתאין הדבר כך לגבי הבדומה למצב בבטון רגיל, קובע חוזק זה את התסבולת )למשל, בכפיפה(, 

  .שתוכננו להיכשל בגזירה ,במסגרת המחקר בדיקות של דגמי קורות בוצעובשל סיבות אלה  בגזירה.

נעשו ניסויים על שלוש קבוצות של דגמי קורות עם ובלי חיזוק  זירהלג ֶדֶבשהכדי לאפיין את תסבולת בטון 

ודגמי בקרה מעבדתיים.  מעבדתיים ֶדֶבש, דגמי ֶדֶבשדגמים אותנטיים מבטון  :(FRPבאמצעות יריעות פחמן )

את התסבולת המתקבלת בדגמי הניסוי לתסבולת לגזירה הנחזית   השוותנוספת של ניסויים אלה הייתה למטרה  

 בקרה דגמי גם םניסוייה כללולפיכך,  .בתקן הישראלי( – Rd,cVלבטון ללא זיון לגזירה ) נוסחאות התקינה פי-על

זאת המתקבלת ל (לגזירה)תסבולתם  בין להשוות המטרב ,ללא זיון לגזירה צקו מבטון תקניונש מעבדתיים

  .ֶדֶבשהבטון מ בדגמים

במרכז הקורה  כוח מרוכזבאמצעות  ועמסם של קורות על שני סמכים אשר הויניסויי מעבדה סטטי בוצעו

 .43 באיור כמתואר ('loading-point-3')סכימה של 
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 דגמיםתיאור ה .3.4.2

 :קבוצות של דגמי קורות 3ניסויים על לגזירה נעשו  ֶדֶבשהכדי לאפיין את תסבולת בטון 

 עם חיזוק באמצעות  במידות שונות  קיימים  בנייניםמ  וסרושנ  ֶדֶבשקורות מבטון    -תשע קורות אותנטיות   •

 ,(ראו בהמשך( –, )באשר למידות FRPיריעות פחמן ) שכבה אחת של

 15בגודל מקסימלי של  אבניםתוספת וצקו מבטון בחוזק נמוך ונקורות ש -מעבדתי  ֶדֶבש שלוש קורות •

 240X300X2200  במידות  ,(FRPיריעות פחמן )  שתי שכבות של  עם חיזוק באמצעות  ימיטודול  לעמס  ס"מ

 ,מ"מ

 במידות, עם זיון לכפיפה בחוזק רגילשתי קורות מבטון מזויין  - מעבדתייםדגמי בקרה שני  •

240X300X2200 מ"מ. 

 :אותנטיותקורות 

לוטוס מרח' )  מקומות שוניםשני  מ  ,קיימיםהמבנים הדגימות האותנטיות שהובלו מהעל ידי ניסור  כנו קורות  וה

דגמים אלה נוסרו (. 4.3 -ו 4.2, 4.1בסעיפים  ֶדֶבשהתכונות בטון ראו במידות שונות ) ,שדה יעקב(ממושב ו

 ופרטיהם נתונים 28 איורבמתוארים הדגמים . (3.1סעיף מהאתרים )ראו במעבדה מתוך הדגמים שהובאו 

 .31ה בטבל

 

 יםהאותנטימתוך הדגמים  קורותהניסור : 28איור 
Figure  28: Sawing of beams from the authentic specimens 

 

 

   

 

 

240 

mm 

240 

mm 

800 mm 
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 :(PCLAB-lum concrete lab P) םמעבדתיי ֶדֶבשדגמי 

 להכל . התערובת(29איור ) 8טבלה מס' בשפרטיה נתונים לפי תערובת הבטון  ֶדֶבשצקו ארבע קורות מבטון נו

. 9מס'  הבטבל מפורטותהבטון  תוצאות בדיקות .(03איור ) מנפח הקורה 10%בכמות של  טאבנים מסוג דולמי

 2.29  - מרחביהמשקל הו 𝑚𝑚 82 היה התערובת סומך
𝑘𝑁

𝑚3. 240במידות ארבע קורות  וצקונx300x2200 מ"מ .

)ראו פרטי  ( לכפיפהFRPיריעות סיבי פחמן )של ת ושכבשתי  ולכן הודבקו בתחתיתןבארבע הקורות אין זיון, 

 . (31טבלה החיזוק ב

 

 PCLAB פרטי תערובת הבטון עבור: 8טבלה 
Table  8: Mix properties for PCLAB 

 (Lנפח ) 1000
 (kgכמות )

 מים 176
 צמנט 126
 פוליה 747
 עדשית 198
357  חול טבעי 

 ֶדֶבש 234
ס"מ( 15-7)אבן דולמיט    

 

 (PCLAB)מעבדתי  ֶדֶבש: יציקת קורות מבטון 29איור 
Figure 29: Casting of laboratory plum concrete beams (PCLAB) 
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 מיטודולה ניאב: 30איור 
Figure 30: Dolomite stones 

 

 נלקחו בדיקות בטון כדלקמן:(PCLAB)  הקורותדגמי  ארבעליציקת 

 ;דגמים( 3) יום 28 בגיל מ"מ 100קוביה בדגמי  צירית-בלחיצה חדחוזק  .1

 דגמים(  3)  מ"מ  300וגובה   150  בדגמי גליל קוטר  יום  28 בגילצירית  -בלחיצה חדחוזק  ומודול אלסטיות   .2

 ;ללא אבן גדולה –

( דגמים  3)  מ"מ  300וגובה   150  בדגמי גליל קוטר  יום  28 צירית בגיל-בלחיצה חדחוזק  ומודול אלסטיות   .3

 ;עם אבן -

 ;דגמים( 3) יום 28 בגיל מ"מ 300וגובה  150 חוזק בקיעה בדגמי גליל קוטר .4

 מדידי עיבור. 3 שעליו הודבקו, נעשו על אותו דגם*בדיקת חוזק לחיצה ומודול אלסטיות 

 (PCLAB) מעבדתי ֶדֶבש תכונות החומר עבור בטון: 9טבלה 
Table  9: Material properties of laboratory plum concrete (PCLAB) 

 חוזק הבקיעה חוזק הלחיצה בדיקה 
צורה 

מידות ו
[mm]   100קובייה  

 150גליל קוטר 
  300וגובה 

 150גליל קוטר 
 עם אבן 300וגובה 

 150גליל קוטר 
  300וגובה 

  kN MPa kN MPa kN MPa kN MPa 

1 115.6 11.56 135.8 7.68 143.1 8.09 57.8 0.82 

2 116.4 11.64 114.7 6.49 124.5 7.04 60.3 0.85 

3 126.9 12.69 144.1 8.15 136.4 7.72 77.2 1.09 

 0.92   7.62   7.44   11.96   ממוצע
 

 (:CLAB -lab  ontrolC) מעבדתייםדגמי בקרה 

 איור) 10מס' טבלה בהנתונה לפי תערובת הבטון  עם זיון לכפיפה בחוזק רגילשתי קורות מבטון מזויין צקו ונ

  𝑚𝑚 היה סומך התערובת .11מס' ה בטבל מפורטות הבטון תוצאות בדיקות .ממ" 240x300x2200במידות  (23

   -מרחבי  המשקל  הו  86
𝑘𝑁

𝑚32.32.    בעלת חוזק כניעה נומינלי (  13ר  ואי)פלדה מצולעת  ארבע מוטות מבכל קורה היו

 מ"מ. 25 - כיסויהעובי ו מ"מ 16 היההפלדה האורכית קוטר מגפ"ס.  400של 
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 (CLAB) הבקרה פלדת הזיון עבור קורות: 31איור 
Figure  31: Steel reinforcement for the control beams (CLAB) 

 
 (CLAB) קורות הבקרה עבורפרטי תערובת הבטון : 10טבלה 

Table  10: Mix properties for control beams (CLAB) 
 (Lנפח ) 1000
  (kgכמות )
 מים 196
 צמנט 206
 עדשית 1050
 חול טבעי 760

 

     

   

 (CLAB) ורות הבקרהיציקת ק: 32איור 
Figure  32: Casting of the control beams (CLAB) 

 

 כדלקמן:נלקחו בדיקות בטון (CLAB)  בקרהה קורותדגמי  ינשליציקת 

 ;דגמים( 3) יום 28 בגיל מ"מ 100קוביה בדגמי  צירית-בלחיצה חדחוזק  .1

 דגמים(   3)  מ"מ  300וגובה    150  בדגמי גליל קוטר  יום  28  צירית בגיל-בלחיצה חדחוזק  ו  *מודול אלסטיות .2

 ;דגמים( 3) יום 28 בגיל מ"מ 300וגובה  150 חוזק בקיעה בדגמי גליל קוטר .3

 מדידי עיבור. 3 שעליו הודבקו, נעשו על אותו דגם*בדיקת חוזק לחיצה ומודול אלסטיות 
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  (CLAB)קורות הבקרה תכונות החומר עבור : 11טבלה 
Table 11: Material properties of control beams (CLAB) 

 הבקיעהחוזק  חוזק הלחיצה בדיקה
צורה 

מידות ו
[mm]   300וגובה  150גליל קוטר   300וגובה  150גליל קוטר   100קובייה  

  kN MPa kN MPa kN MPa 

1 212.2 21.22 288.9 16.35 121.9 1.72 

2 225.5 22.55 317.9 17.99 122.1 1.73 

3 222.6 22.26 316.3 17.90 149.1 2.11 

 1.85   17.41   22.01   ממוצע
 

צקו ונש ֶדֶבשהארבעת קורות עבור ו( FRPמן )חבשכבה אחת של יריעת סיבי פ חוזקו קורות האותנטיותהתשע 

שתי באמצעות לכפיפה ק וזיחהיה צורך ב( 31טבלה במידות גדולות יחסית לאותנטיות )ראו מידות בבמעבדה 

ספרות( ה)פרק סקר    2.10כפי שהוצג ותואר בסעיף  .  כדי לקבל כשל בגזירה ולא בכפיפה  (FRPפחמן )סיבי  יריעות  

 –צורכי יישומן ל .(12)ראו טבלה  חוזק מתיחה גבוה מאוד ותבעל ןהוהיריעות משמשות בעיקר בחיזוק מבנים 

איור ) ריעות סיבי פחמןיבש ומישנעשה משקל נמוך. במסגרת המחקר ויחסית  גדולה גמישות יריעות אלהיש ל

600במשקל של ( 33
g

m2  (, 2018Sheet 240-S&P C)  כדי שיתקבל כשל  הקורותשל דגמי  לכפיפהלחיזוק(

כזה שיאפשר  FRP, בחתך העמוס במומנט הכפיפה הגדול ביותר )במרכז הקורה( חושב שטח יריעות (בגזירה

ק נעשה כך ו. תכנון החיז𝑃𝑉הגדול מהכוח שהיה צפוי לגרום לכשל בגזירה    𝑃𝑀תסבולת למומנט הצפוי תחת כוח  

 היחס שיתקיים
𝑃𝑀

𝑃𝑉
⁄ > לצורך . 12בטבלה מס'  מפורטות יריעות החיזוקונות המכניות של התכ .1.5~1.1

שמשמש כשכבת בסיס ודבק להדבקת  Resin 55 HPדבק מסוג ב נעשה שימושיעות לדגמים הדבקת היר

שני מדידי עיבור   עליה  לאחר הדבקת היריעה הודבקו.  פרק הנספחיםב  מתואר  ך הדבקת היריעותיהלת  .היריעות

 מ"מ . 30באורך  ( Strain gageמסוג )

   (2018Sheet 240-S&P C ,היצרן )פי נתוני -על של יריעות סיבי הפחמן התכונות המכניות:12טבלה 
Table  12: Mechanical properties of the carbon fiber sheet according to manufacturer data (S&P C-

Sheet 240, 2018) 
Mechanical property   

Fibre weight, longitudinal [
𝑔

𝑚2
] 600 

Elastic modulus [𝐺𝑃𝑎] 265 

Tensile strength [𝑀𝑃𝑎] 5100 

Design thickness [𝑚𝑚] 0.333 

Elongation at rupture [%] 1.7-1.9 
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 חיזוק הקורה באמצעות יריעות סיבי פחמן : 33איור 
Figure  33: Strengthening the beam with carbon fiber sheets 

 

 מערך הניסוי .3.4.3

באמצעות עומס  שמועמסתעל שני סמכים ה ים של קוריהמחקר התבסס על ניסויי מעבדה סטטחלק זה של 

במכונת הבדיקה   על שני סמכים  מוקם  הדגם  .43 איורב ( כמתואר'ingbend-point-3'במרכז הקורה )סכימה של  

MTS  מידות הדגמים ושטחי החיזוק את  .  ק"נ  500יכולת העמסה מקסימלית של   ת)עם בקרת הזזת בוכנה( בעל

 .31טבלה ניתן לראות ב
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  :מדידות

מ"מ   120באורך    בחלק הלחוץ ובחלק המתוח של הקורה. מדיד עיבור אחדבמרכז המפתח,    ודבקוהעיבור  מדידי  

מ"מ  30באורך אזור המתוח מרכז הבלחיצה ושני מדידים ב האורכי העיבור למדידת של הקורה הלחוץ פןב

למדידת (  (POT - position transducer  מד שקיעה  וברחכן  -כמו  .(FRP  -ה  הדבקת יריעות  בשלבכבר  שהודבקו  )

  .השקיעה במרכז הקורה

 הקורותפירוט דגמי :13טבלה 
Table  13: Details of the beam specimens 

specimen b 
[mm] 

h 
[mm] 

d 
[mm] 

L 
[mm] 

a 
[mm] a/d 

 𝑨𝒇 𝒐𝒓 𝑨𝒔 

 [𝒎𝒎𝟐 ] 
𝛒  (%) 

LOT1 245 179 179 795 350 1.96 83 0.19 
LOT2 245 187 187 790 350 1.87 84 0.18 
LOT3 245 196 196 790 345 1.76 85 0.17 
LOT4 245 157 157 793 350 2.23 86 0.22 
LOT5 255 187 187 795 350 1.87 87 0.17 
LOT6 245 145 145 785 350 2.41 88 0.23 
LOT7 250 155 155 783 350 2.26 89 0.21 

SY1 200 215 215 1300 500 2.33 67 0.16 
SY2 195 205 205 1295 500 2.44 66 0.17 

PCLAB1 240 300 300 2200 900 3.00 162 0.23 
PCLAB2 240 300 300 2200 900 3.00 162 0.23 
PCLAB3 240 300 300 2200 900 3.00 162 0.23 

CLAB1 240 300 267 2200 900 3.37 804 1.25 
CLAB2 240 300 267 2200 900 3.37 804 1.25 

b: הקורה,  חתך רוחבh הקורה, חתך : גובהd הגובה הפעיל של החתך )קורות ללא זיון :h=d זיון , קורות עם

ds-=hd,) L ,אורך הקורה :a( 43איור ראו מחצית המפתח, : המידה מהסמך עד לעומס.) 

:𝐴𝑓  ,שטח חתך היריעה𝐴𝑠  ,שטח פלדת הזיון𝜌( מנת היריעה/זיון :𝜌 =
𝐴𝑓 𝑜𝑟 𝐴𝑠

𝑏∙𝑑
.) 
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 עבור כשל בגזירה הניסוי מערך תאור סכימתי של :34איור 
Figure  34: Schematic description of the test set-up for shear failure 

 

 מהלך הניסוי .3.4.4

 .31 בטבלהאלה מפורטים פרטי הדגמים בניסויים ו 3.4.3סעיף הניסוי בוצע בעזרת מתקן הניסוי המתואר ב

את   ניתן לראות  53איור  ב  הניסוי.החל    ,הנתונים  וףסיוהמדידים למערכת א  (oad cellLכוח )המד    ווברר שחלאח

של  ממוצע בקצב של הבוכנה בקרת תזוזהעם  ועמסההדגם  ( מוכן לניסוי.SY1 1דגם שדה יעקב אחד הדגמים )

 .בקורה סוג הכשל קבענבסוף הניסוי וסדקים וסומנו במהלך הניסוי אותרו מ"מ לדקה.  0.1

  

 ( לפני הניסוי SY-1) 1 שדה יעקבדגם : 35איור 
Figure 35: Specimen Sde Yaakov 1 (SY-1) before the experiment 
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 תוצאות  

 (:פרק הניסוייםוהניסויים שתוארו בפרק הקודם ) תכונות החומר תוצאות בדיקותפרק זה מסכם את 

 חוזק לחיצה, •

 מודול אלסטיות, •

 ,)בקיעה( ישירה לא מתיחהבחוזק ה •

 ,סגוליתהמסה ה •

 ניסוי לחיצה אלכסונית, •

 כשל בגזירה. -ניסויים של דגמי קורות  •

 תיאור הדגמים  

 :ניסויים עלנעשו  ֶדֶבשהבטון  תכונות החומר והתכונות המבניות שלכדי לאפיין את 

אור י)ראו ת שונות וצורות במידות קיימים בנייניםחמישה מ וסרושנ ֶדֶבשמבטון  -דגמים אותנטיים  •

 (,3.1 סעיףהדגמים ב

 לעמס ס"מ 15בגודל מקסימלי של  אבניםותוספת צקו מבטון בחוזק נמוך נוש -מעבדתי  ֶדֶבש דגמי •

 (,3.4.2סעיף )ראו פירוט התערובת ב ימיטודול

סעיפים: על מנת לקבל ערכי ייחוס )ראו  בחוזק רגילמבטון מזויין מבטון או  דגמי בקרה מעבדתיים •

 (.3.4.2 -ו 3.3.2

 

 חוזק לחיצה  

 דגמים אותנטיים - ֶדֶבשבטון 

 .14טבלה פורטים במ (BZ, DH, TA, SYLO ,האותנטיים )צירית של הדגמים -חוזקי לחיצה החד

 דגמי מעבדה – ֶדֶבשבטון 

 .15טבלה ( מפורטות ב3.4.2סעיף )ראו ( PCLAB)שהוכן במעבדה  ֶדֶבשתוצאות חוזקי לחיצה של בטון 

 בטון תקני )דגמי בקרה(

 (CON120 -ו CON80) םחוזק לחיצה של דגמי בטון תקני שהוכן לדגמי הבקרה של ניסויי הלחיצה האלכסוניי

  .16 טבלהב יםמפורט (CLAB) ודגמי הקורות
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 הם קוטר הדגם וגובהו, בהתאמה( D ,H) דגמים האותנטייםשל ה חוזק לחיצה: 14טבלה 
Table 14 : Compressive strength of the authentic specimens (D, H are the specimen diameter and 

height, respectively)  

Specimen 
Number of 
specimens 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

Compressive 
strength 

[MPa] 

LO 11 

73 74 3.81 

73 74 3.24 

74 74 3.51 

99 94 3.51 

99 94 2.35 

99 94 3.91 

213 102 2.47 

206 102 2.14 

180 102 5.13 

197 102 3.13 

211 102 5.66 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 3.53 

standard deviation (MPa) 1.1 (31%) 

BZ 6 

223 145 14.07 

234 145 13.73 

157 145 11.46 

195 145 10.18 

245 102 11.65 

270 102 11.98 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 12.18 

standard deviation (MPa) 1.47 (12%) 

DH 

3 

182 102 2.88 

180 102 4.03 

179 102 4.68 

Prism Prism size[mm]    

1 63X63X247 4.3 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 3.97 

standard deviation (MPa) 0.77 (20%) 

TA 2 
155 102 10.28 

152 102 9.568 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 9.92 

standard deviation (MPa) 0.50 (5%) 

SY 4 

188 102 4.02 

159 102 4.23 

164 102 3.86 

167 102 3.93 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 4.01 

standard deviation (MPa) 0.16 (4%) 
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 הם קוטר הדגם וגובהו, בהתאמה( D ,H) (PCLABמעבדתי ) ֶדֶבששל דגמי  חוזק לחיצה: 15טבלה 
Table 15 : Compressive strength of laboratory plum concrete specimens (PCLAB) (D, H are the 

specimen diameter and height, respectively)  

Specimen 
Number of 
specimens 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

Compressive 
strength 

[MPa] 

PCLAB 

3 

300 150 7.68 

300 150 6.49 

300 150 8.15 

3 Large 
aggregate 

300 150 8.09 

300 150 7.04 

300 150 7.72 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 7.53 

standard deviation (MPa) 0.65 (9%) 

 
 הם קוטר הדגם וגובהו, בהתאמה( D ,H) דגמי הבקרהשל  חוזק לחיצה: 16טבלה 

Table 16 : Compressive strength of control specimens (D, H are the specimen diameter and height, 
respectively)  

Specimen 
Number of 
specimens 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

Compressive 
strength 

[MPa] 

 

CON80 9 

Cylinders 
 [MPa] 

Cubes (mm) 
100x100x100  

 [MPa] 

Cubes (mm) 
150x150x150  

[MPa] 

300 150 18 25.5 20.5 

300 150 16.9 23.4 20.3 

300 150 15.5 22.3 18.5 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 16.80 23.7 19.8 

standard deviation (MPa) 1.25 (7%) 1.6 (7%) 1.1 (6%) 

CON120 6   

cubes 100 
[MPa] 

cubes 150 
[MPa] 

23.1 20.8 

19.3 20.6 

21.4 21.9 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 
{1} 

17.94 21.3 21.1 

standard deviation (MPa)   1.9 (9%) 0.7 (3%) 

CLAB 3 

300 150 16.35 

  

300 150 17.99 

300 150 17.90 

Average compressive strength, 𝐟𝐜𝐦 (MPa) 17.41 

standard deviation (MPa) 0.92 (5%) 

H הדגם,: גובה Dקוטר הדגם : ,fcm :חוזק הלחיצה הממוצע. 

 ,CON80.( ביציקת 150בין חוזק הגליל והקוביה ) 0.85=16.8/19.8הערכה לפי יחס { המרה לחוזק גליל: 1}
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 אלסטיות המודול  

נבדק   SY( לאחר בדיקת מודול האלסטיות. דגם  LO  -ו  SYאותנטי )  ֶדֶבשניתן לראות שני גלילים מבטון    36איור  ב

( באורך LVDTמדידים מסוג )  3נבדק עם   LOדגם  ואילו  ,  מ"מ  120באורך  (  Strain gageמדידי עיבור )שלושה  עם  

קבלו מהבדיקה, המדידות בעזרת מדידי העיבור היו יותר מדויקות עם סטיות התלפי התוצאות ש מ"מ. 100

 מסוג  דגםגם    36איור  בניתן לראות    .LVDTמדידים מסוג  אלה שנמדדו בעזרת  קטנות יותר בין המדידים מאשר  

PCLAB  ס"מ(  15)גודל אבן מקסימלי של  אשר כלל אבנים גדולות    ,(3.4.2סעיף  מעבדתי )ראו    ֶדֶבשוצק מבטון  נש 

לאחר בדיקת מודול הן של הגלילים  36 באיורשת ותמונה .מ"מ 120ונבדק עם שלושה מדידי עיבור באורך 

שדגם הגליל הגיע למצב של ר , כלומר, לאחהעמסה עד לקבלת חוזק הלחיצה של הגלילההאלסטיות והמשך 

 .מעיכת הבטון

 

 SY, LO, PCLAB דגמים עבור וחוזק לחיצה תמונות גלילים לאחר בדיקת מודול אלסטיות: 36איור 
Figure 36: Photos of cylinders after Elastic modulus and Compression tests of specimens SY, LO, 

PCLAB 
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עבור עיבור -מאמץ גרףב 73איור בהכוח וההזזות שנמדדו בבדיקות אלה הומרו למאמץ ולעיבור והם מתוארים 

ידי -מתוארות בגרף על על הגליל הודבקוש( Strain gages) מדידיםה תשלושהקריאות מ (.LOדגם לוטוס )

הערכים המתקבלים  ממוצע שלושתמראה את אדום העקום הואילו  .Side 1,2,3 העקומים המסומנים

הנקודה הקו הישר המחבר בין ראשית הצירים ובין שיפוע  מודול האלסטיות הסקנטי התקבל לפיהמדידים. מ

 .בצבע שחור באיור(המרוסק )הקו  המאמץ המקסימלימ 40%ל  שבה המאמץ שווה )של הממוצע( על הגרף

 

 (Strain gageבאמצעות מדידי עיבור ) (LO) עיבור עבור דגם לוטוס -גרף מאמץ: 37איור 
Figure 37: Stress-strain curve for Lotus (LO) Specimen using (Strain gage) 

 

 דגמים אותנטיים - ֶדֶבשבטון 

 .17טבלה פורטים במ (BZ, DH, TA, SYLO ,האותנטיים )של הדגמים  האלסטיות ימודול

 דגמי מעבדה – ֶדֶבשבטון 

 .18טבלה ( מפורטות ב3.4.2סעיף )ראו ( PCLAB)שהוכן במעבדה  ֶדֶבששל בטון ה האלסטיות ימודול

 בטון תקני )דגמי בקרה(

  .19 טבלהב יםמפורט (CLAB)של דגמי הבטון התקני שהוכן לדגמי הבקרה  האלסטיות ימודול
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 מודול האלסטיות של הדגמים האותנטיים: 17טבלה 
Table 17 : Elastic modulus of the authentic specimens  

Specimen D 
 [mm] 

Compressive 
strength 

[MPa] 

Modulus 
of 

elasticity 
[GPa] 

EC2 (2004) Model Code 2010 EC2 (2020) ACI 318 Proposed linear relation 
[34] 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

LO 

102 2.47 Technical 
Issues* 13.02     12.14     12.17     7.39     3.01     

102 2.14 7.03 * 12.47 1.77 0.77 11.57 1.65 0.65 11.60 1.65 0.65 6.88 0.98 0.02 2.61 0.37 0.63 

102 5.13 6.10 16.20 2.65 1.65 15.49 2.54 1.54 15.52 2.54 1.54 10.64 1.74 0.74 6.25 1.02 0.02 

102 3.13 8.94 13.97 1.56 0.56 13.13 1.47 0.47 13.16 1.47 0.47 8.31 0.93 0.07 3.81 0.43 0.57 

102 5.66 12.71 16.69 1.31 0.31 16.01 1.26 0.26 16.04 1.26 0.26 11.18 0.88 0.12 6.90 0.54 0.46 

Average Elastic modulus, 𝑬𝒄𝒎 (GPa) 8.70 14.47 
  

13.67 
  

13.70 
  

8.88 
  

4.52 
  

standard deviation (GPa) 2.93 (34%) 1.89 
(13%) 

1.99 
(15%) 

1.99 
(15%) 

1.93 
(22%) 

1.94 
(43%) 

BZ 

145 14.07 Technical 
Issues* 21.94     21.68     21.73     17.63     17.17     

145 13.73 20.37 * 21.78 1.07 0.07 21.51 1.06 0.06 21.55 1.06 0.06 17.42 0.85 0.15 16.75 0.82 0.18 

145 11.46 7.47 20.63 2.76 1.76 20.25 2.71 1.71 20.29 2.72 1.72 15.91 2.13 1.13 13.98 1.87 0.87 

145 10.18 16.17 19.91 1.23 0.23 19.47 1.20 0.20 19.51 1.21 0.21 15.00 0.93 0.07 12.42 0.77 0.23 

102 11.65 21.90 20.73 0.95 0.05 20.36 0.93 0.07 20.40 0.93 0.07 16.04 0.73 0.27 14.21 0.65 0.35 

102 11.98 21.12 20.90 0.99 0.01 20.55 0.97 0.03 20.59 0.98 0.02 16.27 0.77 0.23 14.62 0.69 0.31 

Average Elastic modulus, 𝑬𝒄𝒎 (GPa) 15.18 20.98 
  

20.64 
  

20.68 
  

16.38 
  

14.86 
  

standard deviation (GPa) 7.26 (48%) 0.76 
(4%) 

0.83 
(4%) 

0.83 
(4%) 

0.99 
(6%) 

1.79 
(12%) 

DH 

102 2.88 8.81 13.63 1.55 0.55 12.78 1.45 0.45 12.80 1.45 0.45 7.98 0.90 0.10 3.51 0.40 0.60 

102 4.03 8.85 15.07 1.70 0.70 14.29 1.61 0.61 14.32 1.62 0.62 9.44 1.07 0.07 4.92 0.56 0.44 

102 4.68 8.20 15.76 1.92 0.92 15.02 1.83 0.83 15.05 1.84 0.84 10.16 1.24 0.24 5.71 0.70 0.30 

Prism size 
[mm]       

63x63x247 4.3 11.5 * 15.37 1.34 0.34 14.61 1.27 0.27 14.64 1.27 0.27 9.75 0.85 0.15 5.25 0.46 0.54 

Average Elastic modulus, 𝑬𝒄𝒎 (GPa) 9.34 14.96 
 

14.17 
 

14.20 
 

9.33 
 

4.85 
 

standard deviation (GPa) 1.47 (16%) 0.93 
(6%) 

0.98 
(7%) 

0.98 
(7%) 

0.95 
(10%) 

0.95 
(19%) 
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 )המשך(  17טבלה
Table 17 (continued) 

Specimen D 
[mm] 

Compressive 
strength 

[MPa] 

Modulus 
of 

elasticity 
[GPa] 

EC2 (2004) Model Code 2010 EC2 (2020) ACI 318 Proposed linear relation 
[34] 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

TA 
102 10.3 4.26 19.96 4.68 3.68 19.53 4.58 3.58 19.57 4.59 3.59 15.07 3.53 2.53 12.54 2.94 1.94 

102 9.57 7.48 19.54 2.61 1.61 19.07 2.55 1.55 19.11 2.55 1.55 14.54 1.94 0.94 11.67 1.56 0.56 

Average Elastic modulus, 𝑬𝒄𝒎 
(GPa) 

5.87 19.75 
  

19.30 
  

19.34 
  

14.80 
  

12.11 
  

standard deviation (GPa) 2.28 
(39%) 

0.30 
(2%) 

0.33 
(2%) 

0.33 
(2%) 

0.38 
(3%) 

0.61 
(5%) 

SY 

102 4.02 8.07 15.06 1.87 0.87 14.28 1.77 0.77 14.31 1.77 0.77 9.42 1.17 0.17 4.90 0.43 0.57 

102 4.23 11.45 15.30 1.34 0.34 14.53 1.27 0.27 14.56 1.27 0.27 9.67 0.84 0.16 5.16 0.45 0.55 

102 3.86 3.41 14.88 4.37 3.37 14.09 4.14 3.14 14.12 4.15 3.15 9.23 2.71 1.71 4.71 1.38 0.38 

102 3.93 6.15 14.96 2.43 1.43 14.17 2.31 1.31 14.20 2.31 1.31 9.32 1.52 0.52 4.79 0.78 0.22 

Average Elastic modulus, 𝑬𝒄𝒎 
(GPa) 

7.27 15.05 
  

14.27 
  

14.30 
  

9.41 
  

4.89 
  

standard deviation (GPa) 3.38 
(46%) 

0.18 
(1%) 

0.19 
(1%) 

0.19 
(1%) 

0.19 
(2%) 

0.20 
(4%) 

Mean () 2.01 1.01   1.92 0.93   1.93 0.94   1.35 0.49   0.89   0.51 

Standard deviation () 1.05 1.04   1.02 1.01   1.02 1.01   0.76 0.67   0.65 0.40 

Coefficient of variation (CV) 0.52 1.03   0.53 1.08   0.53 1.08   0.56 1.35   0.73 0.78 
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 (PCLABמעבדתי ) ֶדֶבשמודול האלסטיות של דגמי : 18טבלה 
Table 18 : Elastic modulus of laboratory plum concrete specimens (PCLAB) 

Specimen D 
[mm] 

Compressive 
strength 

[MPa] 

Modulus 
of 

elasticity 
[GPa] 

EC2 (2004) Model Code 2010 EC2 (2020) ACI 318 Proposed linear relation 
[34] 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

PCLAB 

150 7.68 18.61 18.29 0.98 0.02 17.72 0.95 0.05 17.76 0.95 0.05 13.03 0.70 0.30 9.37 0.50 0.50 

150 6.49 18.36 17.39 0.95 0.05 16.75 0.91 0.09 16.79 0.91 0.09 11.97 0.65 0.35 7.92 0.43 0.57 

150 8.15 19.39 18.62 0.96 0.04 18.08 0.93 0.07 18.12 0.93 0.07 13.42 0.69 0.31 9.95 0.51 0.49 

150 8.09 24.50 18.58 0.76 0.24 18.03 0.74 0.26 18.07 0.74 0.26 13.37 0.55 0.45 9.88 0.40 0.60 

150 7.04 21.26 17.82 0.84 0.16 17.22 0.81 0.19 17.25 0.81 0.19 12.47 0.59 0.41 8.59 0.40 0.60 

150 7.72 22.01 18.32 0.83 0.17 17.75 0.81 0.19 17.78 0.81 0.19 13.06 0.59 0.41 9.41 0.43 0.57 

Average Elastic modulus, 𝑬𝒄𝒎 
(GPa) 

20.69 18.17 
  

17.59 
  

17.63 
  

12.89 
  

9.19 
  

standard deviation (GPa) 2.37 
(11%) 

0.48 
(3%) 

0.51 
(3%) 

0.51 
(3%) 

0.56 
(4%) 

0.79 
(9%) 

Mean () 0.89  0.11   0.86 0.14   0.86 0.14   0.63 0.37   0.45 0.55 

Standard deviation () 0.09 0.09   0.09 0.09   0.09 0.09   0.06 0.06   0.05 0.05 

Coefficient of variation (CV) 0.10 0.79   0.10 0.61   0.10 0.62   0.10 0.17   0.11 0.09 
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 מודול האלסטיות של דגמי הבקרה: 19טבלה 
Table 19 : Elastic modulus of control specimens  

Specimen D 
[mm] 

Compressive 
strength 

[MPa] 

Modulus 
of 

elasticity 
[GPa] 

EC2 (2004) Model Code 2010 EC2 (2020) ACI 318 Proposed linear relation 
[34] 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

cal 
[GPa] 

cal/ 
exp 

Absolute 
error 

CLAB 

150 16.35 28.06 22.95 0.82 0.18 22.80 0.81 0.19 22.84 0.81 0.19 19.00 0.68 0.32 19.95 0.71 0.29 

150 17.99 27.45 23.61 0.86 0.14 23.53 0.86 0.14 23.58 0.86 0.14 19.93 0.73 0.27 21.95 0.80 0.20 

150 17.90 26.68 23.58 0.88 0.12 23.49 0.88 0.12 23.54 0.88 0.12 19.88 0.75 0.25 21.84 0.82 0.18 

Average Elastic modulus, 𝑬𝒄𝒎 
(GPa) 

27.39 23.38 
 

23.27 
 

23.32 
 

19.61 
 

21.24 
 

standard deviation (GPa) 0.69 (3%) 0.38 
(2%) 

0.42 
(2%) 

0.42 
(2%) 

0.52 
(3%) 

1.12 
(5%) 

Mean ()) 0.85 0.15  0.85 0.15  0.85 0.15  0.72 0.28  0.78 0.22 

Standard deviation () 0.03 0.03  0.03 0.03  0.03 0.03  0.04 0.04  0.06 0.06 

Coefficient of variation (CV) 0.04 0.23  0.04 0.23  0.04 0.24  0.05 0.12  0.07 0.26 
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  הם כדלקמן: 19 -ו 18, 17 אותבטבל והכותרות הסימניםפירושי 

Hגובה הדגם : ,D: .קוטר הדגם 

compressive strength העמסה עד לשבירת ) מבדיקת מודול האלסטיותשמתקבל : חוזק הלחיצה של הדגם
 (.הגליל

elasticityodulus of m(37באיור עבור כל דגם )החישוב נעשה כפי שמתואר  : תוצאת בדיקת מודול אלסטיות. 

average elastic modulus, Ecm :עבור כל מדגם עהממוצ מודול האלסטיות. 

standard deviation.סטיית התקן עבור כל מדגם : 

מדידות  מולהשונים חישוב מודול אלסטיות לפי חוזק הלחיצה בהתבסס על התקנים  שלהשוואה בטבלה יש 

 :, לפי הפרוט הבאישירות של מודול אלסטיות

EC2 (2004) :הקשר המוצע על ידי ( 1-1-1992, 2004היורוקודEN ,)[ בפרק סקר 17משוואה ]ספרות:ה 

Ecm = α · 22,000 (
fcm

10
)
0.3

[𝑀𝑃𝑎]     

Code 2010 Model :  הקשר המוצע על ידיModel Code 2010 ,[ 18משוואה] :בפרק סקר הספרות 

                  𝐸𝑐𝑚 = 𝛼 · 21,500 (
𝑓𝑐𝑚

10
)

1

3
 [𝑀𝑃𝑎]      

EC2 (2020) :הקשר המוצע על ידי (Eurocode 2 (2020 ,[ 19משוואה] :בפרק סקר הספרות 

               𝐸𝑐𝑚 = 𝛼 · 10,000(𝑓𝑐𝑚)
1

3 [𝑀𝑃𝑎]  

318 ACI318 (2014)המוצע על ידי  ר: הקשACI , [ 16משוואה] :בפרק סקר הספרות 

           𝐸𝑐𝑚 = 4700(𝑓𝑐𝑚)
1

2 [𝑀𝑃𝑎]   

]34[ linear relationroposed p:  20 -קטן משהוא משוואה מוצעת עבור בטונים עם חוזק לחיצה ממוצע בגליל 

 :(5פרק )ראו עוד הסבר ב מגפ"ס

[34  ] Ec𝑚(proposed linear relation)  = 1.22 ∙ fc [𝐺𝑃𝑎] 

בדיקת בהחוזק שהתקבל עבור הגליל הוא  fcm(, עבור אבן גיר 0.9הוא מקדם תלוי בסוג האגרגט ) αכאשר 

 (.16-ו 15, 14 אותבטבל ompressive strengthc הך בעמודרהעביחידות מגפ"ס; ) צירית-חד לחיצה

 .צירי שנמדד בגליל סטנדרטי-[ מתייחס לחוזק הממוצע החד34במשוואה ] שחוזק הבטוןחשוב לציין 

expמהבדיקה. : מודול אלסטיות 

calהשוניםבהתבסס על התקנים  מחושב : מודול אלסטיות. 
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absolute error1 |  : השגיאה האבסולוטית − 
𝑐𝑎𝑙

𝑒𝑥𝑝
|   

השגיאות האבסולטיות. : ממוצע  

השגיאות האבסולטיות.של  : סטיית תקן  

CVמשותפת  : שונות(). 

 .(Strain gage)השאר באמצעות  LVDTנמדדו באמצעות *: 
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 )בקיעה(  ישירה לא  מתיחה בחוזק ה 

 ( לאחר בדיקת מתיחה לא ישירה )בקיעה(.LO, BZ, DH, SYאותנטי )  ֶדֶבשניתן לראות גלילים מבטון    83איור  ב

הופעל על הדגמים כוח חוד סכין עד שהדגם נשבר. חשוב לציין )כפי שהוסבר בפרק הניסויים, סעיף  בבדיקה

קושי ליישם בדיקה זאת עבור בטונים אותנטיים, בשל הקושי בהוצאת גלילים בלי שיתפוררו. ( שהיה 3.2.4

בנוסף, כאשר הבטון הכיל אבנים גדולות היה צורך בגלילים מספיק גדולים כדי לקבל במדידה ערך מייצג של 

 האבןמיקום ים כך שולא של האבן המהווה מרכיב של בטון זה. לכן, נבחרו גליל ֶדֶבשחוזק המתיחה של בטון ה

 עבור בטון הבקרה הבדיקה בוצעה עבור גלילים וקוביות. בצירי הפעלת העומס.  איננו בדגם

 

 
 בדיקת מתיחה לא ישירה )בקיעה( (c-ו b) יאחרו (a) לפנידגמי גליל : 38איור 

Figure 38: Cylindrical specimens before (a) and after (b and c) splitting tensile tests 
 

 דגמים אותנטיים - ֶדֶבשבטון 

 .20טבלה ב ותפורטמ (BZ, DH, SYLO ,האותנטיים )של הדגמים  הבקיעהחוזק תוצאות 

 דגמי מעבדה – ֶדֶבשבטון 

 .21טבלה ( מפורטות ב3.4.2סעיף )ראו ( PCLAB)שהוכן במעבדה  ֶדֶבששל בטון ה ק הבקיעהוזחתוצאות 

 בטון תקני )דגמי בקרה(

  .22 טבלהב ותמפורט (CLAB)של דגמי הבטון התקני שהוכן לדגמי הבקרה  הבקיעהחוזק תוצאות 

 

 

 

 

 

 

b c a 
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 של הדגמים האותנטיים חוזק הבקיעה: 20טבלה 
Table 20 : Splitting tensile strength of the authentic specimens  

Specimen 
Number of 
specimens 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

Average 
compressive 

strength 
[MPa] 

Splitting 
tensile 

strength 
[MPa] 

Axial 
tensile 

strength 
[MPa] 

Proposed linear relation [35] 

cal 
[MPa] 

cal/exp 
Absolute 

error 

LO 7 

235 102 

3.53 

0.375 0.34 

0.28 

0.84 0.16 

125 102 0.674 0.61 0.47 0.53 

220 102 0.533 0.48 0.59 0.41 

214 102 0.542 0.49 0.58 0.42 

215 102 0.456 0.41 0.69 0.31 

215 102 0.482 0.43 0.65 0.35 

205 102 0.910 0.82 0.34 0.66 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 0.57 

  
standard deviation (MPa) 

0.18 
(32%) 

BZ 6 

260 102 

12.18 

1.808 1.63 

0.97 

0.60 0.40 

260 102 1.303 1.17 0.83 0.17 

246 102 1.345 1.21 0.80 0.20 

200 102 1.535 1.38 0.71 0.29 

200 102 1.913 1.72 0.57 0.43 

200 102 1.660 1.49 0.65 0.35 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 1.59 

  
standard deviation (MPa) 

0.25 
(16%) 

DH 4 

189 102 

3.97 

0.376 0.34 

0.32 

0.94 0.06 

194 102 0.373 0.34 0.95 0.05 

182 102 0.429 0.39 0.82 0.18 

157 102 0.525 0.47 0.67 0.33 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 0.43 

  
standard deviation (MPa) 

0.07 
(16%) 

SY 6 

200 102 

4.01 

0.684 0.62 

0.32 

0.52 0.48 

156 102 0.508 0.46 0.70 0.30 

175 102 0.307 0.28 1.16 0.16 

165 102 0.609 0.55 0.59 0.41 

177 102 0.374 0.34 0.95 0.05 

162 102 0.478 0.43 0.75 0.25 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 0.49 

  
standard deviation (MPa) 

0.14 
(29%) 

Mean ()     0.71 0.30 

Standard deviation ()     0.18 0.16 

Coefficient of variation (CV)     0.26 0.52 
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 (PCLABמעבדתי ) ֶדֶבשבקיעה של דגמי חוזק ה: 21טבלה 
Table 21 : Splitting tensile strength of laboratory plum concrete specimens (PCLAB) 

Specimen 
Number of 
specimens 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

Average 
compressive 

strength 
[MPa] 

Splitting 
tensile 

strength 
[MPa] 

Axial 
tensile 

strength 
[MPa] 

Proposed linear relation [35] 

cal 
[MPa] 

cal/exp 
Absolute 

error 

PCLAB 3 

300 150 

7.53 

0.82 0.74 

0.60 

0.73 0.27 

300 150 0.85 0.77 0.71 0.29 

300 150 1.09 0.98 0.55 0.45 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 0.92 

  
standard deviation (MPa) 

0.15 
(16%) 

Mean ()     0.67 0.33 

Standard deviation ()     0.10 0.10 

Coefficient of variation (CV)     0.15 0.29 

 

 בקיעה של דגמי הבקרהחוזק ה: 22טבלה 
Table 22 : Splitting tensile strength of control specimens  

Specimen 
Number of 
specimens 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

Average 
compressive 

strength 
[MPa] 

Splitting 
tensile 

strength 
[MPa] 

Axial 
tensile 

strength 
[MPa] 

Proposed linear relation [35] 

cal 
[MPa] 

cal/exp 
Absolute 

error 

CON80 3  16.80 

cubes 
70X70 
[MPa] 

  

 
2.60 2.34 

1.34 

0.57 0.43 

2.60 2.34 0.57 0.43 

2.50 2.25 0.60 0.40 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 2.57 

  
standard deviation (MPa) 

0.06 
(2.3%) 

CON120 3 

200 100 

17.30 

2.10 1.89 

1.38 

0.73 0.27 

200 100 2.50 2.25 0.62 0.38 

200 100 2.30 2.07 0.67 0.33 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 2.30 

  
standard deviation (MPa) 

0.20 
(9%) 

CLAB 3 

300 150 

17.41 

1.72 1.55 

1.39 

0.90 0.10 

300 150 1.73 1.56 0.89 0.11 

300 150 2.11 1.90 0.73 0.27 

Average Tensile strength, 𝒇𝒄𝒕𝒎 (MPa) 1.85 

  
standard deviation (MPa) 

0.22 
(12%) 

Mean ()     0.70 0.30 

Standard deviation ()     0.13 0.13 

Coefficient of variation (CV)     0.18 0.42 
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  הם כדלקמן: 22 -ו 21, 20 בטבלה והכותרות הסימניםפירושי 

Hגובה הדגם : ,D.קוטר הדגם : 

verage compressive strengtha 3.1 של דגימות מכל אתר בדגמים המתוארים בסעיף לחיצה ממוצע: חוזק 

החוזק הממוצע בלחיצה  לכן,יציקות(.  \הבקיעה בוצעו בדגמים אחרים )מאותם אתרים ומכל יציקה. בדיקות 

 .4.1שמובא בטבלה הזאת הוא מאותם דגמים שבהם הוא נמדד ושדווחו בסעיף הקודם 

splitting tensile strength בסקר הספרות, סעיף  מוסבר)כחושב  חוזק הבקיעה .הבקיעה: תוצאת בדיקת

 (:1985, 4חלק  26ת"י למשל ראו ) ידי הביטוי הבא-על (2.8.1.3

      𝝈
𝒕
=

𝟐𝑷

𝝅∗𝑫∗𝒕
  

 הם קוטר הדגם ואורכו )בהתאמה(.  t -ו Dהכוח שגרם לכשל,  Pכאשר, 

axial tensile strength היורוקוד מערך המדוד בבדיקת בקיעה )לפי  0.9: חוזק המתיחה הצירי שמחושב לפי

(2004 ,1992-1-1EN)). 

]35[ roposed linear relationp: 20 -משוואה מוצעת עבור בטונים עם חוזק לחיצה ממוצע בגליל שהוא קטן מ 

 :(5פרק )ראו עוד הסבר ב מגפ"ס

[35  ]   fct(proposed linear relation) = 0.08 ∙ fc [MPa]  

exp: מדוד חוזק בקיעה. 

cal :[35משוואה ]בהתבסס על  מחושב חוזק בקיעה. 

absolute error1 |   : השגיאה האבסולוטית − 
𝑐𝑎𝑙

𝑒𝑥𝑝
|   

השגיאות האבסולטיות. : ממוצע  

של השגיאות האבסולטיות. : סטיית תקן  

CVשונות : ( משותפת.) 
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 סגולית המסה ה 

יש השפעה על תכונותיו המכניות, וכן להשוות התכונות של   ֶדֶבשלבחון האם לצפיפות בטון הזאת    מטרת בדיקה

המסה הסגולית של הבטון נמדדת בפרק הניסויים(.  3.2.5בטון זה עם אלה של הבטון התקני )ראו גם סעיף 

 בדיקה ות.גם לתכונותיו המכני –היא יכולה להוות מדד לצפיפות הבטון ולכן  ביחידות של מסה ליחידת נפח.

 וכמפרט (1990) 5חלק  26ת"י  ב מהלך הבדיקה לפי אותנטי ֶדֶבשמבטון  דגמיםעבור  בוצעה הסגולית ההמס

  תוצאות הבדיקות.ו מידות הדגמים מסכמת את 23טבלה  .(בפרק הניסויים) 3.2.5סעיף ב

 בדיקת מסה סגולית: 23טבלה 
Table 23 : Density test 

 
 יבש

 באוויר
 יבש רווי

 פנים
 מיובש
 בתנור

Specimen 
𝐦𝟎  
[𝐤𝐠] 

𝐦𝟏 
[𝐤𝐠] 

𝐦𝟐  
[𝐤𝐠]  

𝐦𝟑 
[𝐤𝐠]  

𝐕  
[𝐦𝟑]   

𝛒𝟎 

[
𝐤𝐠

𝐦𝟑
] 

𝛒𝟏 

 [
𝐤𝐠

𝐦𝟑
] 

𝛒𝟐 

 [
𝐤𝐠

𝐦𝟑
] 

LO1 4.116 4.369 4.080 2.469 0.002 2166.5 2299.8 2147.3 

LO2 3.444 3.665 3.412 1.997 0.002 2063.6 2196.3 2044.6 

Mean [𝑘𝑔/𝑚3] 2115.1 2248.0 2096.0 

Standard deviation [𝑘𝑔/𝑚3] 72.8 73.2 72.6 

Coefficient of variation 0.03 0.03 0.03 

TA1 3.285 3.518 3.263 1.909 0.002 2040.6 2185.6 2026.6 

TA2 3.246 3.462 3.220 1.894 0.002 2069.9 2207.8 2053.1 

Mean [𝑘𝑔/𝑚3] 2055.3 2196.7 2039.9 

Standard deviation [𝑘𝑔/𝑚3] 20.7 15.7 18.7 

Coefficient of variation 0.01 0.01 0.01 

SY1 3.441 3.685 3.421 2.023 0.002 2071.1 2217.8 2059.1 

SY2 3.241 3.510 3.221 1.929 0.002 2049.6 2219.8 2036.9 

Mean [𝑘𝑔/𝑚3] 2060.4 2218.8 2048.0 

Standard deviation [𝑘𝑔/𝑚3] 15.2 1.4 15.7 

Coefficient of variation 0.01 0.00 0.01 

DH1 3.394 3.601 3.383 2.042 0.002 2177.6 2310.2 2170.8 

DH2 - 2.390 2.223 1.351 0.001 - 2300.5 2139.1 

DH3 3.501 3.691 3.487 2.117 0.002 2224.6 2345.4 2215.3 

Mean [𝑘𝑔/𝑚3] 2201.1 2318.7 2175.1 

Standard deviation [𝑘𝑔/𝑚3] 33.2 23.7 38.3 

Coefficient of variation 
0.02 0.01 0.02 
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 )המשך( 23 טבלה
Table 23 (continued) 

Specimen 
𝐦𝟎  
[𝐤𝐠] 

𝐦𝟏 
[𝐤𝐠] 

𝐦𝟐  
[𝐤𝐠]  

𝐦𝟑 
[𝐤𝐠]  

𝐕  
[𝐦𝟑]   

𝛒𝟎 

[
𝐤𝐠

𝐦𝟑
] 

𝛒𝟏 

 [
𝐤𝐠

𝐦𝟑
]] 

𝛒𝟐 

 [
𝐤𝐠

𝐦𝟑
]] 

 

BZ1 9.060 9.700 9.034 5.393 0.004 2103.6 2252.2 2097.5 

BZ2 9.025 9.604 9.000 5.507 0.004 2202.9 2344.1 2196.7 

Mean [𝑘𝑔/𝑚3] 
2153.2 2298.2 2147.1 

Standard deviation [𝑘𝑔/𝑚3] 
70.2 64.9 70.1 

Coefficient of variation 
0.03 0.03 0.03 

Cubes   

DH1 2.200 2.332 2.193 1.332 0.001 2199.6 2331.9 2192.9 

DH2 1.503 1.622 1.500 0.861 0.001 1975.8 2132.4 1972.0 

DH3 1.932 2.100 1.927 1.127 0.001 1985.2 2157.7 1980.4 

DH4 2.115 2.248 2.112 1.264 0.001 2148.5 2283.7 2145.1 

Mean [𝑘𝑔/𝑚3] 2077.3 2226.4 2072.6 

Standard deviation [𝑘𝑔/𝑚3] 113.7 96.6 113.0 

Coefficient of variation 0.05 0.04 0.05 

Mean () [𝒌𝒈/𝒎𝟑] 2105.65 2252.35 2098.49 

Standard deviation () [𝒌𝒈/𝒎𝟑] 81.39 69.43 79.76 

Coefficient of variation (CV) 0.04 0.03 0.04 

 

𝑚0 :"הדוגמה נשקלה באוויר לחישוב מסה סגולית במצב יבש באוויר. :מצב "יבש באוויר 

𝑚1  :  שעות לקבלת מסה קבועה. הדוגמה הוצאה   24הדוגמה הוכנסה לאמבט מים למשך    :יבש פנים"מצב "רווי

 מהמים ונשקלה לאחר ניגוב )להסרתם של מים עודפים מפני השטח( לחישוב מסה סגולית במצב רווי יבש פנים.

𝑚2 :"תה. שעות במטרה לייבש או 24הדוגמה נשקלה לאחר שהוחזקה בתנור למשך : מצב "מיובש בתנור 

𝑚3 :הדוגמה נשקלה במים במטרה לחשב את נפחה. :שקילה במים 

V :  נפח הדוגמה שווה 𝑉 =
𝑚1−𝑚3

1000
 מ"ק(.\ק"ג 1000)בחישוב זה נעשה שימוש במסה הסגולית של המים,  

𝜌
0

𝜌מסה סגולית במצב יבש באוויר: : 
0
=

𝑚0

𝑉 
 . 

𝜌
1

𝜌מסה סגולית במצב רווי יבש פנים: : 
1
=

𝑚1

𝑉 
 . 

𝜌
2

𝜌מסה סגולית במצב מיובש בתנור: : 
2
=

𝑚2

𝑉 
 . 
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ממוצע כל החישובים בעמודת :𝜌 . 

בעמודתשל כל החישובים  : סטיית תקן𝜌 . 

CVמשותפת : שונות ()  בעמודתשל כל החישובים𝜌  . 

 

- 39איור )המסה הסגולית המדודה במצב יבש באוויר( מתוארים בבלחיצה כנגד צפיפותו הממוצע חוזק הבטון 

a ,39איור חוזק הבטון הממוצע בבקיעה כנגד צפיפותו מתוארים בו -b .  ניתוח של תוצאות אלה מובא בסעיף

 להלן(. 5.3
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(a) 

 
(b) 

קשר בין חוזק הבקיעה  (b)קשר בין חוזק הלחיצה הממוצע למסה סגולית,  (a): : מסה סגולית39איור 
 הממוצע למסה סגולית.   

Figure 39: Density: (a) relationship between mean compressive strength and density, (b) 
relationship between mean splitting tensile strength and the density. 

 

 

 

 בטון בקרה 

 בטון בקרה 
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 אלכסונית לחיצה   יניסוי 

 .7מס' פרטי הדגמים בניסויים אלה מפורטים בטבלה  .3.3.3סעיף הניסוי בוצע בעזרת מתקן הניסוי המתואר ב

לעליה וגרמה  הופעלה בבקרה ידנית בוכנה שלחצה את הדגם בכיוון הציר האלכסוני האנכי שלוניסוי במהלך ה

כן נמדדו ההתקצרות של האלכסון -(. כמוLoad cellנמדד באמצעות מד כוח )  כוח זה.  כוח הלחיצההדרגתית של  

והקלטת  (27איור האנכי וההתארכות של האלכסון האופקי על ידי המדידים שהודבקו על שני צדי הדגם )

 את הדגמים האותנטיים לאחר 14באיור ניתן לראות את דגמי הבקרה ו 04איור ב. שנייה הנתונים נעשה מידי

 אלכסונית. בחלק מהתמונות רואים מוט פלדה ששימש להחזקת הדגם בזמן ההרכבה,הלחיצה הניסויי  תום

 הכוח.אשר שוחרר לפני תחילת הניסוי כך שלא השפיע על הפעלת 

 לאורך המשיך להתפתחש,(24טבלה ב maxP )בעומס שמצוייןסדק אלכסוני  במרכז הדגם ניסוי נוצרהך לבמה

. ולתעד אותו הסדקאת סמן ל כדי הבוכנה אובחן הופסקה הפעלתהסדק שהדגם. לאחר  האלכסון האנכי של

בחלק מהדגמים הופיע סדק משני בזווית הבוכנה מחדש, העומס החל לרדת ורוחב הסדק גדל.    הפעלוה  לאחר מכן

DH- בדגם: 14איור בו N120CO-1דגם: ב 04איור מהסדק האלכסוני )ניתן לראות את הסדק המשני ב °45של 

 24טבלה  מהעומס המקסימלי, והיה חשש ליציבות הדגם. 50% -ל קירובהעומס ירד בשהניסוי הופסק כ(. 1

 מסכמת את תוצאות ניסויים אלה.

סעיף (כפי שהוסבר בפרק סקר הספרות    ,)כמתואר לעיל(  במתיחה אלכסונית  -היה זהה  סוג הכשל    בכל הניסויים 

2.7  ).Paulay et al  (1982  דיווחו על )ב  דומה  כשל  צורת( קירות גזירה נמוכיםSquat Shear Walls על פי חוקרים .)

לאורך  ( יכול להתרחש כאשר סדק אלכסוני מתפתחDiagonal Tensionאלה, כשל במתיחה אלכסונית )

 אין בקיר כמות מספקת של זיון אופקי. כאשר  ,תו הנגדיתלפינ אחת של הקיר פינה המחבר האלכסון
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                                    Con80-1                                                                                    Con80-2 

                               

                                     Con120-1                                                                                  Con120-2       

 י לחיצה אלכסוניתדגמי בקרה לאחר ניסוי: 40איור 
Figure 40: Control specimens after the diagonal compression tests 

 

Secondary crack 
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                                  LOT-1                                                                                                  LOT-2 

                                           

                                   DH-1                                                                                                  DH-2 

 י לחיצה אלכסוניתדגמים אותנטיים לאחר ניסוי: 41איור 
Figure 41: Authentic specimens after the diagonal compression tests 

 

 

Secondary crack 
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ובחלק הדגם חלק מהניסויים הסדק היה במרכז אלכסונית. בהלחיצה המסכמת את תוצאות ניסויי  24טבלה 

 𝑎𝑐𝑟 -, המרחק של הסדק שהתקבל בניסוי ממרכז הדגם מסומן ב24איור ר באותכמ ימינה/שמאלה מהמרכז

 .𝑎𝑐𝑟,𝑒𝑥𝑝בעמודת  24טבלה ומרחק הסדק עבור כל ניסוי נמצא ב

 

 לא במרכז הדגםסדק שמתפתח   תאור סכימתי של: 42איור 
Figure 42: Schematic description for crack developing not in center of specimen 

 

 



 

 
 

7
8

 

 תוצאות ניסויי הלחיצה האלכסונית: 24טבלה 
Table 24: Diagonal compression tests results 

       𝒘𝒊𝒕𝒉 𝜶𝑹𝑰𝑳𝑬𝑴 = 𝟎. 𝟓 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝜶𝑹𝑰𝑳𝑬𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝜶𝑳𝑬𝑭𝑬 

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏 
𝒘 

 [𝒎𝒎] 
𝒉 

 [𝒎𝒎] 
𝒕  

[𝒎𝒎] 
𝑷𝒎𝒂𝒙 
[𝒌𝑵] 

𝒇𝒔𝒑,𝒆𝒙𝒑 

[𝑴𝑷𝒂] 

𝒇𝒕,𝒔𝒑 

[𝑴𝑷𝒂] 

𝒇𝒕,𝑹𝑰𝑳𝑬𝑴  

[𝑴𝑷𝒂] 

𝒇𝒕,𝑹𝑰𝑳𝑬𝑴 
𝒇𝒕,𝒔𝒑

 
𝒇𝒕,𝑨𝑺𝑻𝑴  

[𝑴𝑷𝒂] 

𝒇𝒕,𝑨𝑺𝑻𝑴 
𝒇𝒕,𝒔𝒑

 
𝒂𝒄𝒓,𝒆𝒙𝒑 

[𝒎𝒎] 
𝜶𝑳𝑬𝑭𝑬 

(𝒂𝒄𝒓, 𝒆𝒙𝒑) 
𝒇𝒕,𝑳𝑬𝑭𝑬  

[𝑴𝑷𝒂] 

𝒇𝒕,𝑳𝑬𝑭𝑬 
𝒇𝒕,𝒔𝒑

 

Con80-1 800 800 150 548.4 2.57 2.31 2.29 0.99 3.23 1.40 60 0.462 2.11 0.91 

Con80-2 800 800 150 616.1 2.57 2.31 2.57 1.11 3.63 1.57 50 0.468 2.40 1.04 

Con120-1 1200 1200 150 751.3 2.30 2.07 2.09 1.01 2.95 1.43 60 0.462 1.93 0.93 

Con120-2 1200 1200 150 895.8 2.30 2.07 2.49 1.20 3.52 1.70 30 0.478 2.38 1.15 

     
Average () 1.08   1.52      1.01 

     
Standard deviation () 0.10   0.14      0.11 

          Coefficient of variation (CV) 0.09   0.09      0.11 

LO-1 800 800 240 133.8 0.57 0.51 0.35 0.68 0.49 0.96 90 0.434 0.30 0.59 

LO-2 800 800 190 93.7 0.57 0.51 0.31 0.60 0.44 0.85 80 0.444 0.27 0.53 

DH-1 700 700 195 154.1 0.43 0.39 0.56 1.46 0.80 2.06 110 0.410 0.46 1.20 

DH-2 700 700 200 150.4 0.43 0.39 0.54 1.39 0.76 1.96 60 0.462 0.50 1.28 

    
 Average () 1.03   1.46       0.90 

    
 Standard deviation () 0.45   0.64       0.39 

    
 Coefficient of variation (CV) 0.44   0.44       0.44 
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  כדלקמן: הם 24 טבלהב והכותרות הסימניםפירושי 

t h, ,w:  27באיור מידות הדגם כפי שמסומן. 

𝑃𝑚𝑎𝑥: העומס המקסימאלי שהתקבל בניסוי.  

∶ 𝑓𝑠𝑝,𝑒𝑥𝑝    דגימות מכל אתר בדגמים המתוארים ומכל יציקה. הממוצע , של  הלא ישירה )בקיעה(חוזק המתיחה

 ..34ושדווחו בסעיף הקודם  יציקות( \הבקיעה בוצעו בדגמים אחרים )מאותם אתרים בדיקות 

: 𝑓𝑡,𝑠𝑝 ( 2.8.1.3סעיף  ראומחוזק הבקיעה,  90%הערכה לפי חוזק המתיחה הישירה .)בסקר ספרות 

 :( ערכים שונים של בסקר הספרות )עבור 2.8.3י לחיצה אלכסונית לפי סעיף וחוזק המתיחה שמתקבל מניס

𝑓𝑡 = 𝛼
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴
       

 הוא שטח חתך הדגם.  A -ו (27משוואה ) הוא מקדם שבו 

𝑓𝑡,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀  מאמץ המתיחה לפי :RILEM ([ 25משוואה] בסקר ספרות) :שווה  

𝑓𝑡,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀 = 0.5
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴
       

𝑓𝑡,𝐴𝑆𝑇𝑀  מאמץ המתיחה לפי :ASTM ([ 26משוואה] בסקר ספרות) :שווה  

𝑓𝑡,𝐴𝑆𝑇𝑀 = 0.707
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴
       

:𝑎𝑐𝑟,𝑒𝑥𝑝  44ר באיור אותמרחק הסדק ממרכז הדגם, כמ. 

𝛼𝐿𝐸𝐹𝐸(𝑎𝑐𝑟,𝑒𝑥𝑝) ערך : ניתוח  - 5 פרקראו ) שחושב לפי תוכנת אלמנטים סופיים בהתחשב במיקום הסדק

  (.התוצאות

𝑓𝑡,𝐿𝐸𝐹𝐸  : אלמנטים סופיים שווה:מאמץ המתיחה לפי  

𝑓𝑡,𝐿𝐸𝐹𝐸 = 𝛼𝐿𝐸𝐹𝐸
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴
       

ה.: ממוצע כל החישובים בעמוד 

ה.של כל החישובים בעמוד : סטיית תקן 

CVהמשותפת של כל החישובים בעמוד : שונות (). 
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𝛼העקומים המדודים של מאמץ המתיחה במרכז הדגם )לפי המקדם  ניתן לראות את 34איור ב = ( בניסויי 0.5

 דגמי הבקרה שלו (LO-1, LO-2, DH-1, DH-2) הדגמים האותנטיים , שלהלחיצה האלכסונית של כל הדגמים

(Con80-1, Con80-2, Con120-1, Con120-2) .הכוח המדוד ולפי נוסחת המאמץ חושב לפי RILEM (0.5=): 

 

𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 𝑓𝑡 =  0.5
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑤 ∙ 𝑡

      

 חושב  )בכיוון האופקי( במרכז הדגם  עיבור המתיחה(.  24טבלה )ראו    t, עובי הדגם =  W=     אורך צלע הדגםשבה  

)עיבור ממוצע בקטע השווה לאורך  בשני צדי הדגם LVDT))שני מדידים אופקיים של המדידות מממוצע פי -על

בדגמי הבקרה התקבל מאמץ מתיחה יותר גדול מאשר בדגמים האותנטיים, המתאים לבטון החזק .  המדיד(

 יותר של דגמים אלה.

הדגמים   , שלעיבור לחיצה )בכיוון האנכי( בניסויי הלחיצה האלכסונית של כל הדגמים  -גרף עומס    מתאר  44איור  

(. Con80-1, Con80-2, Con120-1, Con120-2דגמי הבקרה ) של( וLO-1, LO-2, DH-1, DH-2האותנטיים )

 Loadלאורך האלכסון האנכי של הדגם ונמדד באמצעות מד הכוח )העומס הוא כוח הלחיצה שקו פעולתו עובר  

cellפי הממוצע של המדידות משני המדידים האנכיים )-(. עיבור הלחיצה חושב על(LVDT  .בשני צדי הדגם 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

𝛼עקומים מדודים של מאמץ המתיחה במרכז הדגם )לפי המקדם : 43איור  =  ( בניסויי הלחיצה0.5
 ( דגמי הבקרה.c) -( הדגמים האותנטיים וb( כל הדגמים  )aשל ) האלכסונית

Figure 43: curves for tension stress in the center of the specimen (by coefficient 𝛼 = 0.5) in the 
diagonal compression test of (a) all specimens (b) authentic specimens and (c) control specimens. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

( b( כל הדגמים  )aשל ) האלכסונית בניסויי הלחיצה עיבור לחיצה –עומס עקומים מדודים של : 44איור 
 ( דגמי הבקרה.c) -הדגמים האותנטיים ו

Figure 44: curves for load – compression strain in the diagonal compression test of (a) all 
specimens (b) authentic specimens and (c) control specimens. 
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מ"מ  120 -ו 60באורכים של KC-120-120-A1-11 מסוג   .S.Gמדי עיבור הודבקו במרכזם גםבחלק מהדגמים 

העיבורים שנמדדו (. 27איור במרכז הדגם )ראו  האופקי )התארכות( העיבור למדידת( 3 פרקב 7טבלה )ראו 

 הזזה הידי מדידי -העיבורים שנמדדו עלמאשר  יםיותר גדול והי אלה במרכז הדגם באמצעות  מדי עיבור

(LVDTזאת, מפני שמדידים אלה .) זו מזו,  (7טבלה ~ מ"מ )ראו 500הזזה בין שתי נקודות במרחק של  ומדד

( ואילו מדיד העיבור מדד את העיבור על פני קטע קצר יותר על ידי חלוקה באורך המדיד)תורגמה לעיבור  אשר

י שעובר במרכז אחיד של עיבורי המתיחה לאורך האלכסון האופק-ההסבר לכך הוא הפרוס הלא .במרכז הדגם

דגם בניתן לראות השוואה בין המדידות של עיבור המתיחה  54איור ב(. ניתוח התוצאות - 5פרק  גם הדגם )ראו

שהתקבל ממדידת  יותר מהעיבורעיבור גדול  .S.G -ב נתון נמדד עבור עומסהאיור מראה ש. Con80-1בקרה ה

 שגדלה בין שתי הנקודות. הזזה את משיך לקרואה LVDT -נקרע וה .S.G -לאחר שנפתח הסדק, ה .LVDT -ה

 

 הבקרהבדגם  LVDT -ו .S.Gהשוואה בין מדידה באמצעות : 45איור 
Figure 45: Comparison of measurement using S.G. and LVDT in the control specimen   
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 כשל בגזירה  -ניסויים של דגמי קורות   

איננו בהכרח מתקיים  ,הקשר בין תסבולת הגזירה לחוזק הלחיצה המאפיין את הבטון עבור בטונים רגילים

בנוסף, ניתוח ניסויי הלחיצה האלכסונית מראה שהתסבולת . ֶדֶבש, כגון בטון יחסית והחלש ןהיש ןבטועבור ה

 גם שנמדדה בניסויים אלה מתאימה לכשל במתיחה אלכסונית האופייני לקירות שאינם תמירים )בלבד; ראו

 ללא זיון, יעמוד המתכנן של חיזוקם בפני שני אתגרים עיקריים: ֶדֶבשירות תמירים מבטון (. בק5פרק 

 חיזוק הקיר כנגד מומנט כפיפה -

 חיזוק הקיר כנגד כשל בגזירה. -

עדיין קיים  ,(FRPינתן בצורה זו או אחרת של זיון למתיחה )למשל הדבקת יריעות יבהנחה שחיזוק לכפיפה 

י הגזירה בכפיפה המתוארים בסעיף ניסוי חוסר במידע שיאפשר הערכת תסבולת הקיר לגזירה. לשם כך נועדו

 .זה

מרוכז  כוחב תומועמסהעל שני סמכים  ותקורדגמי ים של יהמחקר התבסס על ניסויי מעבדה סטטחלק זה של 

 הדגם .3.4.3סעיף מתקן הניסוי המתואר ב תבוצע בעזרהניסוי  .('ingbend-point-3'במרכז הקורה )סכימה של 

יכולת  תבעל MTS ( שתמכה בבוכנה הידראולית של חברתtesting frameבמסגרת ניסוי ) על שני סמכים מוקם

יחס  .מ"מ לדקה 0.1של  ממוצע בקצב בוכנההבקרת הזזת ב יים נערכוו. הניסק"נ 500העמסה מקסימלית של 

ואילו בדגמים המעבדתיים הוא היה שווה  2.44 -ל 1.76נע בין  האותנטייםגובה החתך בדגמים \מפתח הגזירה

באמצעות   במרכז הקורה  כוחהנמדד    יםבניסוי.  31טבלה  את מידות הדגמים ושטחי החיזוק ניתן לראות ב.  3.0  -ל

-KC-120-120מסוג    G..Sבאמצעות מדידי עיבור    של הקורה  בצד הלחוץ ובצד המתוח  יםהעיבורנמדדו  ומד כוח  

A1-11 .השקיעה במרכז הקורה באמצעות מד שקיעהנמדדה  כן-כמו (POT - position transducer). 

אובחנו רק באמצעות סדקים אלה )צרים ביותר  , בהתחלה סדקי כפיפהיםסדקמספר  ו, נוצרהניסויבמהלך 

 בהמשך  , שהתפתחיאלכסונ  סדקנוצר  ולאחר מכן    אבל לא על פני הדגם עצמו(  שקיעה-שינוי השיפוע של גרף כוח

, על פניה הקורהמפתח )מרכז  כוחמנקודת פעולת השעובר , מ"מ( 3 -רחב יחסית )ברוחב של כסדק עד שנוצר 

הסדק.  ירד תוך כדי הרחבתס העומ . במצב זה הגיע הכוח לערכו המקסימלי ולאחר מכן( עד לסמךהעליונים

מסכמת   91טבלה    המקסימלי, והיה חשש ליציבות הדגם.  מהעומסבקירוב    50%  -העומס ירד לשכהניסוי הופסק  

 את תוצאות ניסויים אלה.

 Plum concrete)מעבדתי    ֶדֶבשורות מבטון  קב  -  47איור  בוקורות האותנטיות,  כשל בניתן לראות את ה  46איור  ב

PCLAB)-lab  קורות הבקרה הכשל באת  48איור ובCLAB) -(Control lab  .בכל הדגמים  שניתן לראות, כפי

, המצביעה על כשל בגזירה )ראו עד לסמך  כוחמנקודת פעולת התפתח  שהסדק אלכסוני  ב  התאפיינהצורת הכשל  

לא ניתן היה להבחין בסדקי הכפיפה   האותנטיים  בנוסף, באף אחד מהדגמים.  (Muttoni and Ruiz  (2010)  למשל

 )כאמור לעיל( או במעיכת הבטון.

 Arch Action , ,Fenwickאשר מתפתח כתוצאה ממנגנון "פעולת קשת" ) ים הופיע סדק משניבחלק מהדגמ

and Paulay  (1968,  ( "המאופיין בלחיצה אלכסונית, אבל לא לאורך קו ישר, אלא בצורה של "ברךelbow אשר ,)

בפרק  )כמוסבר יכולה לגרום ללחיצה בניצב לקשת. לחיצה זאת מלווה במתיחה הגורמת ליצירת הסדק המשני
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1 שבהןקורות ב ( תופעה זאת מתרחשת2008) Muttoni and Ruizלפי  .(61 איורב - סכימתי הבא ובאופן ≤

 
𝑎

𝑑
≤  .LOT2-LOT 3 ,-,LOT5 -LOT ,-1בדגמים:  64איור ניתן לראות את הסדק המשני ב .3~2.5

של הבטון ממנו חוזק הלחיצה הממוצע הדגמים,  מידותניתן לראות את , התוצאות שבה מפורטות 25טבלה ב

שהתקבל בניסוי, המקסימלי , העומס או זיון( FRP)יריעות  ת הלחיצה(, מנת החיזוקו)לפי בדיקהן היו עשויות 

, 2004יורוקוד )לפי  צפוי  הניסוי עם חישוב כוח הגזירה  השוואה של הכוח שהתקבל מהו,  המתאים לו  כוח הגזירה

1992-1-1EN)  לפי וכוח הגזירה הצפוי( טיוטת היורוקודEurocode 2 (2020), 2017.)  הסבר מפורט יותר של

 .5בפרק השוואה זאת מובא 

 

 

LOT-1 

 

LOT-2 

 

LOT-3 

 

LOT-4 

Secondary crack 

Secondary crack 

Secondary crack 
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LOT-5 

 

LOT-6 

 

LOT-7 

 

SY-1 

 

SY-2 

 קורות אותנטיות לאחר הניסוי: 46איור 
Figure  46: Authentic beam specimens after testing 
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PCLAB-1 

 

PCLAB-2 

 

PCLAB-3 

 לאחר הניסוי (PCLAB) מעבדתי ֶדֶבשקורות מבטון : 47איור 
Figure  47: Laboratory plum concrete beam specimens after testing (PCLAB) 
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CLAB-1 

 

CLAB-2 

 לאחר הניסוי ((CLAB) ורות הבקרהק: 48איור 
Figure  48: Control beams (CLAB) after the experiment 
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 כשל בגזירהתוצאות ניסויי : 25טבלה 
Table 25: Tests results for shear failure 
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 :, שבהםנתוני הקורות מפורטים טבלה" בDataעמודות המסומנות "ב

b:  ,רוחב הקורהd קורות ללא זיון( הגובה הפעיל של החתך :h=d קורות עם זיון ,sd-=hd ,)L,אורך הקורה : 

ראו גם תאור סימנים  .(לעומסהמידה מהסמך עד  -מפתח הגזירה : a) l=2a ידי-ואילו מפתח הקורה מסומן על

 .34באיור  אלה

𝑓𝑐𝑚 :בדרך כלל  דגמים של ם תוצאות בדיקות לחיצהבטבלה ה . ערכי החוזק הנתוניםהחוזק הממוצע בלחיצה(

 ..24 ,קודםהדווחו בסעיף  גלילים( שנלקחו מהבטון של דגמי הקורות ואשר

𝜌( מנת היריעה/זיון :𝜌 =
𝐴𝑓 𝑜𝑟 𝐴𝑠

𝑏∙𝑑
 ,:𝐴𝑓 ת ה שטח חתך יריעFRP ,𝐴𝑠 שטח פלדת הזיון.) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 (.עומס במרכז הקורה) העומס המקסימלי בניסוי 

:𝑉𝑐,𝑒𝑥𝑝 שווה ל: )שהתקבל בניסוי  המקסימלי כוח הגזירה
𝑃𝑚𝑎𝑥

2
 .('point-bending-3'סכימה של לפי  

 :בהתאם למידות ותכונות הקורות (1-1-1992EN, 2004חישוב עומס הגזירה הצפוי לפי יורוקוד )

לבטון )מקדם זה שווה בוצעו ללא התחשבות במקדם הבטיחות לחומר, כלומר החישובים המוצגים להלן  כל

(.1-והוא נלקח כאן כשווה ל 1.5 -בתקינה האירופאית ל  

𝑉𝑅𝑑,𝑐(2): [ בסקר ספרות,2משוואה ] ת.מינימליהגזירה ה תסבולת 

𝑉𝑅𝑑,𝑐(1): [ בסקר ספרות1משוואה ] , זיון לגזירהגזירה באלמנטים מבטון ללא החוזק. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 המקסימום בין :𝑉𝑅𝑑,𝑐(1)   ו- 𝑉𝑅𝑑,𝑐(2) . 

𝛽 =
𝑎𝑣

2𝑑
הוא "המרחק בין מקום המומנט  va( 2003) 1חלק  466מפתח הגזירה )לפי ת"י הוא   𝑎𝑣כאשר :  

מותר להקטין את העומס   EN1992   (2004)-1-1פיל  .a va =  בניסויים הנוכחייםו  ("Md=0המקסימלי למקום בו  

פועל על הקורה עומס מרוכז בסמוך  ראש, כ𝛽 מקדםלגזירה על ידי הכפלתו בהפועל על הקורה, לצורך התכן 

0.5מתקיים  לשפת הסמך, כלומר, כאשר ≤
𝑎𝑣

𝑑
≤  ,LOT1: הדגמים עבורזה  מתקיים תנאי 25 טבלה)ב 2

LOT2, LOT3, LOT5.) 

  לפי calRdcV/expc,V,תוקן גם היחס זה,  לתיקוןבהתאם 
𝑉𝑅𝑑𝑐,𝑒𝑥𝑝

( 
𝑉𝑅𝑑𝑐,𝑐𝑎𝑙

𝛽
)

 . 

 

 :בהתאם למידות ותכונות הקורות  (urocode 2 (2020), 2017Eלפי טיוטת היורוקוד )חישוב עומס הגזירה הצפוי  

τRdc,min(6) :  ([ בסקר הספרות6משוואה ]ערך מינימלי לחוזק לגזירה ללא זיון לגזירה )לפי. 

τRdc(5) : ([ בסקר הספרות5משוואה ]חוזק לגזירה ללא זיון לגזירה )לפי. 
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 מציבים: [6] -ו [5] ותבמשווא

fydנלקח )בחישובים : חוזק הכניעה של הזיון האורכי fyd = 400 𝑀𝑃𝑎  גם כאשר נעשה שימוש ביריעות

FRP .) 

Dlowerבחישובים : גודל הנפה הקטן ביותר עבור האגרגטים( mm Dlower = 24). 

𝑑𝑑𝑔 : [ בסקר ספרות(.7האגרגטים )משוואה ]תכונות את סוג הבטון ואת מקדם שלוקח בחשבון 

γc :הנוכחיים הוצב מקדם בטיחות לחומר )בחישובים γc = 1.) 

τRdc  המקסימום בין  מתקבל על ידיτRdc(5)   ו- τRdc,min(6). 

𝑉𝑐 = τRdc ∙ 𝑏 ∙ 𝑑: הגזירה. )תסבולת( כוח 

𝑎𝑐𝑠  -מתקיים שאם  < 4𝑑  ⇐ 𝑑 = 𝑑∗ 

 כאשר:

𝑎𝑐𝑠 =
𝑀𝐸𝑑

𝑉𝐸𝑑
∗𝑑 -ו כוח הגזירה הוא EdV -ו מומנט הכפיפההוא  EdM, שבו  = 𝑎𝑣 = √

𝑎𝑐𝑠

4
∙ 𝑑  מחליף את𝑑 

 . [5]במשוואה 

 

ת שקיע מנורמל במכפלת שטח חתך הקורה בחוזק הבטון, כנגד במרכז הקורה של הכוח גרף  ראמת 49איור 

 ֶדֶבשורות מבטון ק ,SY -ו LO )הדגמים האותנטייםדגמי קורות  ה, עבור כלמפתחבמנורמלת  מרכז הקורה,

 . CLAB)וקורות הבקרה  PCLAB ,מעבדתי

ופיזור גדול יותר ( PCLABנרמול זה מצביע על התנהגות דומה של דגמי הקורות שנוצקו במעבדה )דגמי 

 בהתנהגות הדגמים האותנטיים.
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 של ניסויי הקורות שקיעה מנורמלת -מנורמל גרף עומס: 49איור 
Figure 49:Normalized Load-Normalized Displacement of the beam specimens  

 

 FRPעיבורי המתיחה בחיזוק יריעות ה 

דגמי הקורות האותנטיות  המקסימלי בניסויים שלמתיחה ה עיבור כנגד עומסשל הניתן לראות גרף  05איור ב

LO ו- SY ֶדֶבשבטון תערובת "מ שנוצקו במעבדה קורותהו ,"PCLABהוא ממוצע  בגרף . עיבור המתיחה 

שהתקבל   במתיחה  מליימקסהעיבור  ה.  FRP  -על יריעות הבמרכז הקורה    הודבקוש  העיבור  שני מדידימדידות מ

 -ל היצרן נתוני לפי , השווה,FRP -של הקריעה בהתארכות מה)בלבד(  15%-שהוא כ 0.0029 -בניסויים שווה ל

תוצאה זאת מסבירה את הקושי בהבחנה בסדקי הכפיפה )שהיו צרים מאוד(  .(12טבלה ראו ) 0.019-0.017

  במהלך ניסויים אלה.

נמדד על . עיבור הלחיצה הנ"ל עבור הדגמים המקסימלי לחיצהה עיבור כנגד עומסה של גרף משורטט 15איור 

מגרף זה עולה שבמרבית הניסויים העיבור  .מדיד עיבור שהודבק לפני הקורה העליונים במרכז המפתח שלה  ידי

תוצאה זאת מסבירה   .0.0031ל  שמלי  ימקס  הגיע עיבור זה לערך    1PCLAB~ ורק בדגם  0.0025  -לא היה גדול מ

 חנה מעיכת הבטון )בכפיפה( באף אחד מהדגמים של סדרת ניסויים זאת.מדוע לא אוב
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 מתיחה  עיבור -גרף עומס: 50איור 
Figure 50:Load-tension strain curve  

 

 

 לחיצה עיבור -גרף עומס: 51איור 
Figure 51:Load- Compression strain curve 
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 ניתוח התוצאות 

 . תוצאות אלה מתייחסות(4פרק ) הקודםהבדיקות והניסויים אשר הוצגו בפרק  ניתוח תוצאות מוצגפרק זה ב

 :, אשר כללולגזירה מבניתה לתסבולתו (ֶדֶבש)בטון ה תכונות החומרל

 בדיקת חוזק הלחיצה, •

 אלסטיות,המודול בדיקת  •

 ,)בקיעה( ישירה לא מתיחהבחוזק הבדיקת  •

 ,סגוליתהמסה הבדיקת השפעה אפשרית של  •

 לחיצה אלכסונית, יניסוי •

 .(flexural shearבכפיפה; ) בגזירה לבחינת התסבולתניסויים של דגמי קורות  •

 200 -ל 100אגרגטים גדולים )אבנים גדולות(, אשר גודלם הוא לרוב בין  האותנטיים הכילו ֶדֶבשדגמי בטון ה

 הכילומהדגמים  הקידוחים להוצאת גלילים, נמצא שחלקאו  הניסוייםבחנו שאריות הדגמים לאחר נשכ. מ"מ

 את חללי האוויר בחלק מהקירות המסביר , אשר נוכחותםחלקי בלוקים חלולים מבטון אףועץ, צדפים, גזרי 

 .52איור אה ברכמו

 

      

        

 (DH -ו LO ,SYדגמים מאתר  –דוגמאות להרכב הדגמים האותנטיים )בתמונה : 52 איור
Figure 52 :Examples of authentic specimens (in the figure – specimens from LO, SY and DH) 
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 מודול האלסטיות  

 .17טבלה ( מפורטים בLO, BZ, DH, TA, SYמודול האלסטיות של הדגמים האותנטיים )ערכי  •

טבלה ב ים( מפורט3.4.2סעיף ( )ראו PCLABשהוכן במעבדה ) ֶדֶבשמודול האלסטיות של בטון ה ערכי •

18. 

 . 19טבלה ( מפורטים בCLABמודול האלסטיות של דגמי הבטון התקני שהוכן לדגמי הבקרה )ערכי  •

 (2016)הצ'כית לבטון    אגודהעל ידי הדווח    שלמשל  כפי ,בבטון התקניאלסטיות  המודול  ערכי  ב  ניכר  פיזורקיים 

BS 05ČTechnical rules     150במידות    סטנדרטייםעבור תוצאות שנמדדו בגלילים    9איור  בוכמתוארx300   .מ"מ

, אשר מדידותיהן במעבדות שונותנבדקו הם בחוזקים שונים ו, בבדיקות אלה נוצקו הגלילים מתערובות שונות

בתוצאות המדידות  גםאין זה מפתיע שלכן,  .כאמור, פיזור רב מאוד של ערכי מודול האלסטיות מראות

 פיזור גדול בערכי מודול האלסטיות. יש ֶדֶבשעבור בטון ההנוכחיות 

. לשם השוואה, שורטטו בגרף חוזק הבטון הממוצע בלחיצה כנגד 53איור גרף בבהתוצאות המדודות מתוארות 

(. עקומים 19 -ו 18, 17, 16)ראו משוואות  ACI האמריקאיו 2ECהאירופאי המוצעים בתקנים העקומים זה גם 

מדוד בדגמים מגפ"ס ) 20 -שווה או גדול מחוזקם הממוצע בלחיצה ש אלה ,אלה מתאימים לבטונים תקניים

 .קשרים אלהאקסטרפולציה של מרוסקים  םבקוויבטונים בחוזק נמוך יותר, מתוארת גליליים(. לכן, עבור 

" LVDTבאיור זה מסמן שהיתה אבן גדולה בגליל שנבדק, ואילו הסימן "LA( "Large Aggregate )הסימן "

)שאיכות מדידתם היתה נחותה בהשוואה למדידות שהתקבלו   LVDTמסמן שהבדיקה בוצעה באמצעות מדידי  

 (. strain gageבשאר הדגמים, בהם המדידה בוצעה באמצעות מדיד עיבור, 

(, שהתקבלו מהמדידות LO, BZ, DH, TA, SYהערכים של הדגמים האותנטיים )שרוב מראה  53 איור

ביחס   קרוב יותרהישירות, קטנים מאלה של עקומי התקנים השונים. לעומת זאת, עקומי התקנים מראים חיזוי  

 (. PCLAB, CLABלערכים של דגמי הבטון ממנו נוצקו קורות הבטון המעבדתי )

מעבדתי( הבדיקה בוצעה עבור שלושה גלילים שכללו  ֶדֶבש)בטון  PCLAB  עבור הבטון ששימש ליציקת דגמי

( 36איור וב 18טבלה ב PCLAB. ניתן לראות )3.4.2( ושלושה גלילים ללא אבן, כמוסבר בסעיף ֶדֶבשאבן גדולה )

שבמדידות הישירות עבור גלילים עם אבן התקבלו ערכי מודול אלסטיות יותר גדולים מהגלילים ללא אבן, 

עבור חוזקי לחיצה  וזאת כמעט ללא שינוי בחוזק הלחיצה, GPa 18.79 -ו 22.59)ממוצעי מודול אלסטיות של 

 בגלילים עם וללא אבן, בהתאמה(.  7.44 -ו 7.62ממוצעים של 

אקסטרפולציה של הקשרים בין חוזק הלחיצה של הבטון ובין מודול האלסטיות שלו, לפי התקנים  53לפי איור 

לכן, היה צורך בהצעת קשר )בין חוזק הלחיצה של הבטון ובין מודול  השונים, מובילה לחיזוי רחוק מהניסוי.

ר חוזק לחיצה ממוצע האלסטיות שלו( שיהיה יותר קרוב למדידות הישירות של הדגמים האותנטיים. זאת, עבו

-1992,  2004מגפ"ס לפי היורוקוד    20, שהוא קטן יותר מהחוזק הממוצע המינימלי של הבטון התקני )ֶדֶבשלבטון  

1-1EN כך שעבור חוזק  [34ובמשוואה ] 53(. קשר כזה מוצע כאן לפי הקו הישר בצבע שחור המתואר באיור

 היה שווה לערך התקני:יהערך המחושב "ס( מגפ 20לחיצה תקני )
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[43 ]           𝐸𝑐𝑚(Proposed linear relation) = 1.22 ∙ 𝑓𝑐𝑚 

,   𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 1.22 =
𝐸𝑐𝑚,𝐸𝐶2(𝑓𝑐𝑚 = 20 𝑀𝑃𝑎)

20
=
0.9 ∙ 22000 ∙ (20 10⁄ )

0.3

20
 

. זאת אפשר אותנטי  ֶדֶבשבטון    מודול האלסטיות עבור  תוצאות בדיקותלהקשר המוצע נותן הערכה קרובה יותר  

 לפי: (, אשר חושבוMean Absolute Error - MAEות )ממוצע שגיאות אבסולוטי לראות לפי

 [36]      MAE =
∑|1−cal exp⁄ |

𝑛
 

 0.40עם סטיית תקן של  0.51 הוא ]43[ -רי המוצע באהקשר הלינלפי  MAEערך ה הוא מספר הדגמים.  nשבו 

 1.04עם סטיית תקן של    1.01נוסחת היורוקוד שנותנת ממוצע שגיאות אבסולוטי של  אקסטרפולציה של לעומת  

 .17 טבלה, ראו ֶדֶבשהבטון  דגמי רבוע

לצורך חיזוק סיסמי של מבנים קיימים, הערכה "שמרנית" של מודול האלסטיות עשויה עם זאת, יש לציין כי 

כוחות גדולים  צפויים לפעול קשיח יותר מהחזוישהוא למעשה קיר על , מכיוון שלהוביל לתוצאה לא בטוחה

מהנדס על ה  . לפיכךוכך גם כוחות הגזירה שהקיר יעמיס על בסיסו ,יותר מאלו הנובעים מההערכה ה"שמרנית"

עבור דגמים . 17טבלה מופיעים ב, ואשר הסטייה של התוצאות שהתקבלו טווחיגם ל התייחסל המתכנן

עבור ואילו [, 0.63+ , 0.38-] הואמגפ"ס נמצא שטווח השגיאה  5עם חוזק לחיצה עד  ֶדֶבשאותנטיים מבטון 

)אם כי, בטווח    .[0.35+ , 0.87-]  הואמגפ"ס נמצא שטווח השגיאה    15עד   5דגמים אותנטיים עם חוזק לחיצה מ  

לכן, יש להתייחס לסטיות  (.53ור אישל חוזקי הלחיצה, מספר הדגמים שנבדקו היה יחסית קטן, ראו גם  זה

. ראוי לציין, שמתכנסים לחוזק לחיצה של הבטון התקני אפשריות של מודול האלסטיות מהקו המוצע לעיל

 כפי שתועד פיזור בדוח של)( צריכה להתכנס לפיזור של הבטון התקני ֶדֶבשהסטייה בבטונים החלשים )

(2016)  Technical rules ČBS 05)  .  גליל מבטון ב  שהתקבלהערך המקסימלי  ,  בבדיקות  שהתקבלולפי התוצאות

 הסטייה המקסימלית. 𝐺𝑃𝑎 28ובבטון הבקרה שהיה תקני הערך המקסימלי היה   𝐺𝑃𝑎 25היה ֶדֶבש

 יכולה להיות: ,35איור והמינימלית, המתוארות על ידי הקווים המרוסקים ב

∆𝐸𝑐𝑚 ≅ +1.68  , −0.60 ∙ 𝑓𝑐𝑚   

𝐸𝑐𝑚)כלומר, ≅ [2.9 ∙ 𝑓𝑐𝑚 , 0.62 ∙ 𝑓𝑐𝑚] ≤ 25 𝐺𝑃𝑎       ) 

.ֶדֶבשהערך המקסימלי שנמדד בניסויים הנוכחיים בדגמי בטון   * 

 * 



 

 
 

9
8

 

 
  )בדגמי גליל( הממוצע לחיצהחוזק ההאלסטיות למודול קשר בין : 53איור 

Figure 53: Relationship between modulus of elasticity and the mean compressive strength (measured on cylinders)  

 * 
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 )בקיעה(  ישירה לא  מתיחה בחוזק ה 

 הבקיעה של:הניתוח להלן מתייחס לתוצאות בדיקות 

 .20טבלה  , ראו(BZ, DH, SYLO ,האותנטיים )הדגמים  •

 .21טבלה  , ראו(3.4.2סעיף )ראו ( PCLAB)שהוכן במעבדה  ֶדֶבשבטון ה •

  .22 טבלה , ראו(CLAB)דגמי הבטון התקני שהוכן לדגמי הבקרה  •

שהערכים המדודים של יצוין כנגד חוזק הבטון הממוצע בלחיצה.  54איור בגרף בהתוצאות המדודות מתוארות 

( של axial tensile strengthכדי להראות בגרף את חוזק המתיחה הצירי ) 0.9חוזק הבקיעה הוכפלו במקדם 

 (.ישירה מקדם ההמרה מחוזק בקיעה לחוזק במתיחהלגבי  2.8.1.3 סעיף ראוהבטון )

כויל לפי עקום זה (. 11 המשווא)ראו  2EC ן האירופאיבתקלשם השוואה, שורטט בגרף זה גם העקום המוצע 

לכן, בניגוד למודול מגפ"ס פחות מהחוזק הממוצע.  8 -פי תקן זה ל-השווה על( ckfחוזק הבטון האופייני )

 ממוצע חוזק לחיצה , עבורלפי נוסחת התקן ֶדֶבשלא ניתן להעריך את חוזק המתיחה של בטון ה ,האלסטיות

 כאמור, .גם אם משתמשים באקסטרפולציה שלה )מחוץ לתחום החוזק התקני של הבטון( מגפ"ס, 8 -הנמוך מ

"ס )מדוד מגפ 20 -עקומים אלה מתאימים לבטונים תקניים אשר חוזקם הממוצע בלחיצה שווה או גדול מ

האקסטרפולציה  , מתוארתמגפ"ס( 8-)אבל לא פחות מ בדגמים גליליים(. לכן, עבור בטונים בחוזק נמוך יותר

 בקו מרוסק. של נוסחת התקן

 הכלול תחוםבאפילו  אינם נמצאיםשל הדגמים האותנטיים  חוזק הלחיצה שרוב ערכימראה  54 איור

לכן, היה צורך בהצעת קשר בין חוזק הלחיצה  .מגפ"ס( 8 -)כלומר, פחות מ אקסטרפולציה של נוסחת התקןב

)שכן במבנים קיימים ניתן  ֶדֶבשזאת, עבור חוזק לחיצה ממוצע לבטון , ושלו חוזק המתיחהובין  ֶדֶבשה של בטון

קו ה. קשר כזה מוצע כאן לפי ופייני(החוזק ממספר דגימות אבל לא ניתן להעריך את החוזק האלמדוד ממוצע 

מגפ"ס( הערך המחושב  20כך שעבור חוזק לחיצה תקני ) [53ובמשוואה ] (בצבע שחור) 54איור הישר המתואר ב

 :, באופן הבאיהיה שווה לערך התקני

[53]          𝑓𝑐𝑡(Proposed linear relation) = 0.08 ∙ 𝑓𝑐𝑚 

,   𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 0.08 =
𝑓𝑐𝑡𝑚,𝐸𝐶2(𝑓𝑐𝑚 = 20 𝑀𝑃𝑎)

20
=
0.3 ∙ 122 3⁄

20
 

אותנטי עם ממוצע שגיאות  ֶדֶבשעבור בטון  חוזק המתיחהלתוצאות בדיקות  סבירההקשר המוצע נותן הערכה 

של ממוצע השגיאות ושל סטית התקן  )ערכים אלה 20טבלה , ראו 0.16סטיית תקן של ו 0.30אבסולוטי של 

. , בהתאמה, עבור מודול האלסטיות0.40 -ו 0.51של המתקבלים מהקשר המוצע לעיל קטנים אף מאלה  ,שלהן

 שרקתכן שייעשה עם ערכי מודול האלסטיות, גם כאן יש להתייחס לסטיות אפשריות של החוזק מהבדומה ל

יכולה  ,54איור המתוארת על ידי הקו המרוסק ב ,הסטייה המקסימלית ,לפי התוצאות שהתקבלוהמוצע לעיל. 

 :להיות

∆𝑓𝑡 ≅ 0.07 ∙ 𝑓𝑐𝑚   

𝑓𝑡,𝑚𝑎𝑥)כלומר, ≅ 0.15 ∙ 𝑓𝑐𝑚       ) 
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 5עם חוזק לחיצה עד  ֶדֶבשעבור דגמים אותנטיים מבטון כך:  ,באופן פרטני יותר זאת גם ניתן לתאר סטייה

 15עד  5עבור דגמים אותנטיים עם חוזק לחיצה מ ואילו [, 0.66+ , 0.16-] הואמגפ"ס נמצא שטווח השגיאה 

  .[0.43+ , 0] הואמגפ"ס נמצא שטווח השגיאה 

 



 

 
 

1
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 לחיצה הממוצעחוזק הל מתיחהחוזק הקשר בין : 54איור 
Figure 54: Relationship between axial tensile strength and the mean compressive strength  
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 סגולית המסה ה 

המדודה במצב יבש באוויר מתוארים  (כנגד צפיפותו )המסה הסגוליתובבקיעה חוזק הבטון הממוצע בלחיצה 

 מסכמת את מידות הדגמים ותוצאות הבדיקות.  23טבלה ו  ,39איור ב

עם  𝑘𝑔/𝑚3 2106 יה,ה 𝜌0 יבש באוויר,מסה הסגולית במצב ה מראות שממוצע כל הדגמים של האלתוצאות 

והערך המקסימלי  𝑘𝑔/𝑚3  1975.8 בלבד מהממוצע(, הערך המינימלי הוא  %4  -)כ  .3kg/m  481סטיית תקן של  

𝑘𝑔/𝑚3  2224.6  .   לפיEN206-1  (2001)   2000בין  נע  המסה הסגולית במצב יבש עבור בטון במשקל רגיל  ערכה של 

  של הבטון במשקל רגיל.המקובל בתוך התחום הם , הערכים שהתקבלו בבדיקה כלומר. 𝑘𝑔/𝑚3 2600 -ל

, כמו גם הערכים של המסה הסגולית של כל הדגמים שנבדקו מראים שלא הייתה השפעה של 39איור הגרפים ב

 נמדדו במחקר זה )ושהוצגו לעיל(. ר שא או חוזק הבקיעה(יו המכניות )חוזק לחיצה על תכונות צפיפות הבטון

חוזק המתיחה )בבקיעה( של דגמים  לחיצה ושלתוצאות דומות מאוד של חוזק  אובל כחול(באיור מסומנות )ב

 הנקובים לעיל.ים בטווח ערכים שונים של צפיפותבעלי שונים 

 ניסוי לחיצה אלכסונית  

ניתן לבדוק את חוזק הלחיצה ולשלב אותו במודלים לחישוב שבהם קובע חוזק זה את  ֶדֶבשבעוד שבבטון 

ולת בגזירה. הקשר בין תסבולת הגזירה לגבי התסבגם הדבר כך זה ברור שהתסבולת )למשל, בכפיפה(, אין 

, אשר נבדק עבור בטונים רגילים איננו (Rd,cVהמכונה בתקן האירופאי ) לחוזק הלחיצה המאפיין את הבטון

  .ֶדֶבשבהכרח מתקיים בבטונים הישנים והחלשים, כגון בטון 

ואשר מתאים להרכב  ניסוי שמיועד למדוד את תסבולת הגזירה מערך רואיתהיה צורך בבתחילת המחקר  ,לכן

נקרא "ניסוי לחיצה אלכסונית". הדמיון שבין קירות  ,עבור קירות בני , המיועד במקור. ניסוי כזהֶדֶבששל בטון 

ראה על היתכנות ההמכיל אבנים גדולות  ֶדֶבשבני המכילים לבנים הדבוקות זו לזו במלט צמנטי ובין בטון ה

  .ללא זיון לגזירה, באמצעות בדיקה כזאת ֶדֶבשללמוד על תסבולת הגזירה של קירות מבטון 

 מה לסדק אנכי לאורך האלכסון של הדגם הנבדקשגר במתיחה אלכסונית -היה זהה סוג הכשל  בכל הניסויים

 כשל צורת( דיווחו על 1982) Paulay et al.( 2.7סעיף (כפי שהוסבר בפרק סקר הספרות (. .64בסעיף )כמתואר 

 (. Squat Shear Wallsקירות גזירה נמוכים )ב דומה

בלחיצה אלכסונית הדגם בדרך כלל נכשל כשנוצר סדק אנכי הנגרם עקב  ,ותפרכפי שהוסבר בפרק סקר הס

. RILEM  -ו  ASTMתוצאות הבדיקה מפורשות על ידילעיל(.    2.8.1.3מתיחה, בדומה לבדיקת בקיעה )ראו סעיף  

 תוצאות ובהערכת התכונות המכניות.הקיים הבדל ביניהם בפרשנות של  ואולם

, ניתן לפי בדיקת הלחיצה האלכסונית להעריך גם את מודול הגזירה ASTMלפי בפרק סקר הספרות מוסבר ש

(G) באופן הבא: 

[28  ]     GASTM = 0.707
𝑃

𝐴 𝛾
 [MPa] 
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𝛾כאשר   = 𝜀𝑡 − 𝜀𝑐  ,  ו-  𝜀𝑡  ו-   𝜀𝑐   האחד במתיחה הראשיים של הדגם  העיבורים שנמדדים בשני האלכסוניםהם ,

מסכמת  26טבלה למודול הגזירה.  ותתייחסה אין RILEM במסמך שליצוין ש והאחר בלחיצה )בהתאמה(.

של ערכים  השוואהמציגה אלכסונית והלחיצה ה יניסויב שנרשמו מדידותהחישוב ערכי מודול האלסטיות לפי 

 ישיר. באופן מודול האלסטיותשבהן נמדד  הבדיקותתוצאות עם  אלה



 

 
 

1
0

4
 

 אלכסוניתהלחיצה הי יניסותוצאות אלסטיות לפי המודול ערכי : 26טבלה 
Table 26: Elastic modulus according to results of the diagonal compression test 

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏 
𝒘 

 [𝒎𝒎] 
𝒕  

[𝒎𝒎] 
𝑷  
[𝒌𝑵] 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏  
𝒔𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 
 𝑳𝑽𝑫𝑻 

(𝜺𝒄) 

𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 
 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏  
𝑳𝑽𝑫𝑻 

(𝜺𝒕) 

𝜸 

 

𝑮 
 [𝑮𝑷𝒂] 

𝑬𝒆𝒙𝒑, 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 

[𝑮𝑷𝒂] 
𝑬𝒂𝒗𝒈 

 [𝑮𝑷𝒂] 

𝑬𝒆𝒙𝒑, 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕  
𝒐𝒓 
 𝑬𝑪𝟐  
 [𝑮𝑷𝒂] 

𝑬𝒆𝒙𝒑, 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕
/𝑬𝒆𝒙𝒑, 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 

Con80-1 800 150 274.32 0.00014 0.00004 0.00010  16.3 37.45 
43.46 28.89 0.66 

Con80-2 800 150 308.05 0.00011 0.00002 0.00008  21.5 49.48 

Con120-1 1200 150 375.48 0.00011 0.00002 0.00008  18.0 41.37 
37.55 29.06 0.77 

Con120-2 1200 150 477.96 0.00017 0.00004 0.00013  14.7 33.72 

LO-1 800 240 66.94 0.00009 0.00001 0.00007  3.3 7.63 
8.67 8.70 1.00 

LO-2 800 190 46.83 0.00008 0.00003 0.00005  4.2 9.72 

DH-1 700 195 72.54 0.00007 0.000003 0.00006  6.0 13.86 
13.05 9.34 0.72 

DH-2 700 200 75.28 0.00009 0.00002 0.00007  5.3 12.24 
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 הם כדלקמן:  26טבלה פירושי הסימנים והכותרות ב

w, t 27באיור : מידות הדגם כפי שמסומן. 

 𝑃: 50% מהעומס המקסימלי שהתקבל בניסוי .

: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐿𝑉𝐷𝑇 (𝜀𝑐) עיבור הלחיצה שנמדד על ידי ה- LVDT   בעת פעולת ) האנכיבאלכסון

P )המדווח. 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐿𝑉𝐷𝑇 (𝜀𝑡)עיבור המתיחה שנמדד על ידי ה :- LVDT   בעת פעולת  האופקיבאלכסון(P 

 .המדווח(

: 𝛾 𝛾 = 𝜀𝑡 − 𝜀𝑐 

G לפי : מודול הגזירהASTM: 

G = 0.707
𝑃

𝐴 𝛾
 

𝐸𝑒𝑥𝑝, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 ,הקשר בין מודול האלסטיות לבין מודול הגזירה נתון על ידי : מודול האלסטיות המחושב
 :הביטוי

𝐸 = 𝐺 ∙ 2 ∙ (1 + 𝜐) 

𝜐  -נלקח כשווה למקדם פואסון )  𝜐מודול הגזירה,    Gכאשר:   = ( מקדם פואסון 2003)  1חלק    466, לפי ת"י  0.15
 (0.25 – 0.15הוא בתחום 

𝐸𝑒𝑥𝑝, 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑟 𝐸𝐶2   יםיהדגמים האותנט שלמבדיקות מודול האלסטיות שהתקבל : מודול האלסטיות 

[ 17משוואה ](, 1-1-1992EN, 2004היורוקוד ) הקשר המוצע על ידילפי  -ועבור דגמי הבקרה  (17טבלה )ראו 

 בפרק סקר הספרות:

Ecm = α · 22,000 (
fcm
10
)
0.3

 

 

עבור הדגמים  ,- sandstoneאו ל limestoneם לאגרגט מיהמתאי, 0.7 -או ל 0.9 -ל יםהשוו   מימקד םע

 .האותנטיים ודגמי הבקרה )בהתאמה(

( מניסויי הלחיצה האלכסונית. כאשר, קיים קשר בין מודול האלסטיות Gערכי מודול הגזירה )  וחושב  26טבלה  ב

למודול הגזירה באמצעות מקדם פואסון. התקבלו תוצאות קרובות יחסית בין המדידות הישירות של ערכי 

מודול האלסטיות למחושבות. היחס בין הערכים המדודים בצורה ישירה באמצעות בדיקת מודול אלסטיות 

 .  1.0עד ל  0.66מניסויי הלחיצה האלכסונית היה בין  לערכים המחושבים
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 באמצעות אלמנטים סופיים לינאריתאלסטית אנליזה  .5.4.1

באיור ניתן לראות השוואה בין המדידות   .מוצגת תוצאה אופיינית של ניסוי לחיצה אלכסונית  4פרק  ב  54איור  ב

מדידות .  LVDT  מדידי ההזזה  ובין  G.S.  ידי מדידי עיבור-שנמדדו על  Con80-1של עיבור המתיחה בדגם הבקרה  

במרכז הדגם ס"מ  12 לאורך שלמדד עיבור  , אשר(G.S.) העיבור ידידי מד-העיבורים שנמדדו עלש אלה מראות

 50שתי נקודות במרחק   כוללת בין  הזזהשמדד    LVDT -ה  פי מדידת-העיבורים שחושבו על  מאשר  ים יותרגבוה

פירוס הלא תוצאה זאת מתאימה ל. ס"מ( 50)כלומר, עיבור ממוצע לאורך של  אותו עומס רעבו ,זו מזו ס"מ

ניתן  בנוסף, ערכו המקסימלי מתקבל במרכז הדגם. , אשרעיבור המתיחה לאורך האלכסון האופקי לאחיד ש

התנהגות הדגם של  לראות מהגרף שההתנהגות לינארית או כמעט לינארית עד לעומס המקסימלי ולכן אנליזה

תוכנת  . אנליזה כזאת נעשתה באמצעותבמודל חומר לינארי עד לעומס המקסימלי יכולה להיעשות תוך שימוש

קונטורים ה. 56איור ב מובאות , אשר פרטיה מתוארים להלן ותוצאותיהRAPST( 2017)האלמנטים הסופיים 

מפורסים בצורה   מראים באופן ברור שמאמצים אלה אינם  המתוארים באיור זה  ראשייםהמתיחה  השל מאמצי  

  .לאורך האלכסון אחידה

 STRAPעל מנת לבדוק את תמונת המאמצים בוצעה אנליזה בעזרת תוכנת אלמנטים סופיים כאמור לעיל, 

מעלות ביחס   45(, שבה נבחן מודל דגם ריבועי הנתון לפעולת כוח לחיצה צירי, אשר פועל בזווית נטייה של  (2017

. רישות kN 10 שהופעל היה עומסוה, 0.8x.80x0.1[𝑚](. הדגם שנבחן הוא במידות 55איור לצלעות הריבוע )

. התקבלה תמונת 55איור , כמתואר ב10x01[𝑚𝑚]אלמנטים סופיים בגודל  6400 המודל נעשה באמצעות

 ]עם ערך מאמץ מתיחה מקסימלי   56איור  ב  תמוצגה  המקסימליים  ראשייםהמאמצים  ה
𝐾𝑁

𝑚2]  60.3  במרכז הדגם. 

   כאשר, כיוון המתיחה הראשי הוא אופקי לכל גובה האלכסון האנכי.

 
 .STRAP (2017)מודל רשת אלמנטים סופיים בתוכנת  :55 איור

Figure  55: Finite element model mesh STRAP (2017) 
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 [𝑥10 𝑘𝑁
 𝑚2 
]          

 .המקסימליים ערך )קונטורים( של המאמצים הראשיים-קווים שווי: 56 איור
Figure  56: Contours of maximum principal stresses 

 

תוצאה זאת ניתן לפרש באמצעות הצגת הקשר הבא שבין מאמץ המתיחה הראשי ובין הכוח ומידות הדגם 

 (:פרק סקר הספרותכמתואר ב, Brignola et al., 2009 )באופן דומה לזה שבו הציגו זאת 

       𝑓𝑡 = 𝛼
𝑃

𝐴
 

 0.707ל      שווה המקדם    ASTM-הוא שטח חתך הדגם. ב  A -הוא מקדם ו  αכוח הלחיצה האלכסוני,   Pכאשר 

התקבל   STRAP[(. לפי התוצאות שהתקבלו מתוכנת  13)משוואה ]  0.5הוא שווה ל    RILEM-[(, וב10)משוואה ]

𝑎:   -ש = 𝑓𝑡
𝐴𝑛

𝑃
= 60.3 ∗

0.1∗0.8

10
= רישות המודל  .RILEMידי -יותר למקדם שמוצע על מתאים, ה0.482

 :-עם אותו דגם אותו עןמס התקבל ש 1000x10[𝑚𝑚]אלמנטים סופיים בגודל  64נבדקה גם עבור 

 𝑎 = 𝑓𝑡
𝐴𝑛

𝑃
= 58.6 ∗

0.1∗0.8

10
= 0.469. 

שמוצע  aterialM etaSBעם מודל חומר ) ATENA (2015)בוצעה גם בתוכנת ת ולא לינארית יאנליזה לינאר

באנליזה לינארית  ATENA (2015). בתוכנת תוצאות הבדיקות המכניות פי-על עם תכונות חומרו (בתוכנה

𝑎 הוא התקבל שהמקדם עבור מאמץ המתיחה הראשי = שמתאים לערך שחושב באמצעות תוכנת  0.484 

STRAP (2017) .באמצעות אנליזה לינארית . ערכים אלה חושבו הגזירה ץמאמ של פירוס מתואר 57איור ב

מקביל לאחת ו  הגזירה בחתך שעובר במרכז הדגםפירוס מאמצי  מתואר    (a)  57איור  ב  .ATENA  (2015)בתוכנת  

לאורך האלכסון  P/A)(/, ערכים מנורמלים של מאמצי הגזירהמתוארים  (b) 57איור ב ואילו ,מפאות הדגם

המובא   המקדם שווה לערכו של . ערך זה0.707 -שווה ל ערכם הממוצע של ערכים מנורמלים אלה. האופקי

למאמץ הגזירה   והוא שווה  1.036הערך המנורמל במרכז הדגם שווה ל    .עבור מאמץ הגזירה  ASTM    -במסמך ה

        ., כפי שמוסבר להלןRILEM , אליו מתייחס המסמך שלפי מצב המאמצים במרכז הדגם-)המנורמל( על
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   (a) 

 

(b) 

( מאמצי a): ATENA 2D (2015)בתוכנת לפי חישוב  של דגם בלחיצה אלכסונית אנליזה לינארית :57איור 
 ערכים מנורמלים של מאמצי הגזירה( bהגזירה )

Figure  57: Linear analysis: (a) Shear stresses ATENA 2D (2015) (b) normalized values of shear 
stresses 

 

𝜏
∙(
𝐴
/𝑃
) 

𝑥 [𝑐𝑚] 

𝑃 = 10 𝑘𝑁 

𝑃 

average 
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 תתוארהמ להצגת מצב המאמציםבדומה ) ניתן להציג את מצב המאמצים במרכז הדגם באמצעות מעגל מוהר

מוצגים  58יור  אב  .(RILEM  -ו   ASTMהשוואה בין  לשם    –שם  ,  et al. aBrignol  (2009)ידי  -על  11איור  ב  2בפרק  

 חושבו לפי הביטוי הבא: . המאמצים המנורמלים השונים"( α " המאמצים המנורמלים )כלומר, מוצגים ערכי

  [38]                  𝛼 = 𝜎 ∙
𝐴

𝑃
  

מופיעים   RILEM ,ASTM ,Linear Analysis ,Non linear analysisהערכים של המאמצים המנורמלים לפי 

 0.5מקדם ל יותר לינארית מתאימות-לאההתוצאות של האנליזה הלינארית וטבלה שניכר מתוך ה .27טבלה ב

 .ASTM לזה הנתון במסמך מאשר RILEM ידי-המוצע על

 
 RILEM ,ASTM ,inear AnalysisL ,Non לפיערכים מנורמלים של רכיבי המאמץ במרכז הדגם : 27טבלה 

linear analysis 
Table 27: Normalized values of the stress components in the center of the specimen according to 

RILEM, ASTM, Linear Analysis, Non linear analysis  

  
RILEM 
(Frocht 

1931) 

 Brignola 
et.al 

(Linear 
analysis) 

ASTM Linear 
analysis  

Non- 
linear 

analysis  

𝝈𝒙 -0.580 -0.560 -0.707 -0.554 -0.554 

𝝈𝒚 -0.580 -0.560 -0.707 -0.554 -0.554 

𝝈𝒙𝒚 1.100 1.050 0.707 1.036 1.040 

𝝈𝑰 0.520 0.500 0.707 0.484 0.486 

𝝈𝑰𝑰𝑰 -1.680 -1.620 -0.707 -1.590 -1.594 

  

 RILEM ,ASTM ,Linear לחיצה אלכסונית לפיבדיקת רכז דגם של מהמאמצים בהפרשנות של : 58איור 
Analysis ,Non linear analysis  מעגל מוהר הצגתם בבאמצעות 

Figure  58: Interpretation of a diagonal compression test center stresses by their representation on 
a Mohr's circle, according to RILEM, ASTM, Linear Analysis, Non linear analysis  

𝑁𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 
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 לפי בדיקת בקיעה 𝜶חישוב המקדם  .5.4.2

 עומסים והתקבלס"מ  15ס"מ ועובי  80X80( במידות של CON80-1, CON80-2עבור שני דגמים הבקרה )

𝑃𝑚𝑎𝑥,1 :(24טבלה )ראו  של מקסימליים = 548.44 𝑘𝑁  ו-  𝑃𝑚𝑎𝑥,2 = 616.11 𝑘𝑁  . נמדדבקיעה שהחוזק 

 (.4בפרק  22 מגפ"ס )ראו טבלה 2.57 היה גלילים מאותה יציקהב

𝑓𝑡    (2בפרק    27  משוואה)  קשר שבין מאמץ המתיחה הראשי ובין הכוח ומידות הדגםב  הצבת נתונים אלה = 𝛼
𝑃

𝐴
 ,

, וכן בהתחשב בכך שחוזק הוא שטח חתך הדגם A -הוא מקדם ו 𝛼כוח הלחיצה האלכסוני, הוא  Pכאשר 

לגבי מקדם ההמרה מחוזק  2.8.1.3סעיף )ראו מחוזק הבקיעה שלו  90% -שירה של הבטון שווה לכיההמתיחה 

  המקדם הבאים:מראה את ערכי  (22והערך שהתקבל בטבלה  בקיעה לחוזק במתיחה ישירה

{
 

 0.9 ∙ 2.57 = 𝛼1
548.44 ∙ 103

800 ∙ 150
 →  𝛼1 = 0.506 

0.9 ∙ 2.57 = 𝛼2
616.11 ∙ 103

800 ∙ 150
 →  𝛼2 = 0.450

     [37] 

בקיעה𝜶 להם הואממוצע שה אשר = 0.478. 

בקיעה ולפי התוצאות של כל הדגמים שנבדקו הת ולפי בדיק 𝛼מסכמת את חישוב ערכי המקדם  82טבלה 

 אלכסונית.הלחיצה הבניסויי 

 לפי חוזק הבקיעה  αחישוב: 28טבלה 
strength tensile splittingthe by  αation of Evalu: 28Table  

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏 
𝒘 

 [𝒎𝒎] 
𝒉  

[𝒎𝒎] 
𝒕  

[𝒎𝒎] 
𝑷𝒎𝒂𝒙 
[𝒌𝑵] 

𝒇𝒔𝒑  

[𝑴𝑷𝒂] 
𝒇𝒕 

 [𝑴𝑷𝒂] 
𝜶 𝜶𝒂𝒗𝒈 

Con80-1 800 800 150 548.44 2.57 2.31 0.51 
0.48 

Con80-2 800 800 150 616.11 2.57 2.31 0.45 

Con120-1 1200 1200 150 751.27 2.30 2.07 0.50 
0.46 

Con120-2 1200 1200 150 895.80 2.30 2.07 0.42 

LO-1 800 800 240 133.82 0.57 0.51 0.74 
0.78 

LO-2 800 800 190 93.73 0.57 0.51 0.83 

DH-1 700 700 195 154.10 0.43 0.39 0.34 
0.35 

DH-2 700 700 200 150.40 0.43 0.39 0.36 
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  כדלקמן: הם 82 טבלהב והכותרות הסימניםפירושי 

t h, ,w:  27באיור מידות הדגם כפי שמסומן. 

𝑃𝑚𝑎𝑥: העומס המקסימאלי שהתקבל בניסוי.  

∶ 𝑓𝑠𝑝  המתוארים ומכל יציקהדגימות מכל אתר בדגמים הממוצע הלא ישירה )בקיעה(, של חוזק המתיחה, 

 ..44ושדווחו בסעיף 

: 𝑓𝑡 ( 2.8.1.3סעיף  ראומחוזק הבקיעה,  90%הערכה לפי חוזק המתיחה הישירה .)בסקר ספרות 

𝛼 : (27משוואה ) בסקר הספרות 2.8.3סעיף מקדם שחושב לפי: 

→     𝛼 = 𝑓𝑡
𝐴

𝑃𝑚𝑎𝑥
       𝑓𝑡 = 𝛼

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
 

 

מתאימים גם לערכים  82טבלה שמחושבים בבפרק סקר הספרות(  27נוסחה )ב αהערכים האלה של המקדם 

 עבור סוגים שונים של בלוקים ושל החיבור ביניהםOPCM 3274 (2005 )הסיסמי האיטלקי בתקן  הנתונים

ם דהערכים שהתקבלו מחישוב המק. 0.56 -ל 0.35נעים בין  אלה בפרק סקר הספרות. ערכים 1בטבלה כמפורט 

α    ערכיםנעים    ֶדֶבשעבור הבטון  אילו  עבור דגמי הבקרה מבטון תקני ו  0.51  -עד ל  0.42לפי חוזק הבקיעה נעים בין 

 .0.83 -עד ל 0.34בין  אלה

 

לפי ( [72)במשוואה ] αערכי  את המסכמת 92טבלה שיטות החישוב הנזכרות לעיל מובאת ב ארבעהשוואת 

 :השיטות השונות

 [27] הבנוסח αערכי : 29טבלה 
Table 29: α values in Eq. [27] 

 
ASTM RILEM בקיעה אנליזה לינארית 

0.707 0.500 0.484 0.478  

 

( מתאים יותר 1994)  RILEMידי  -היא שהמקדם המוצע על  92טבלה  המסקנה הברורה העולה מהניתוח לעיל ומ

מתאים לבטונים תקניים.  0.5 -לפירוש תוצאות הבדיקה האלכסונית. עם זאת, ערכו של מקדם זה, השווה לכ

( קיים פיזור ניכר של ערכי ֶדֶבשכאשר מדובר בדגם שההומוגניות שלו נמוכה )כמו קירות בני או קירות מבטון 

 OPCM 3274 (2005.)בטבלה המובאת בתקן הסיסמי האיטלקי  והן 28 טבלהמקדם זה, כפי שרואים הן 
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 תחוזק המתיחה לפי ניסוי לחיצה אלכסונית וחוזק המתיחה שמחושב לפי בדיקקשר בין האר מתו 59איור ב

 .0.5 -השווה ל עם מקדם  בקיעה

 

 בקיעה  תהמתיחה לפי ניסוי לחיצה אלכסונית וחוזק המתיחה שמחושב לפי בדיקחוזק קשר בין : 59איור 
Figure 59: Relationship between tensile strength by diagonal compression test and tensile strength 

by splitting tensile test  
 

לחיצה אלכסונית לבין חוזק שנמדדה בתסבולת חוזק המתיחה המתאים לבין  טובה יש התאמהמהגרף ש כרני

  .בקיעה בדיקתה ישירה של תכונות החומר בהמתיחה שמקבלים מבדיק

 ניסויי הלחיצה האלכסונית להערכת התסבולת בגזירהניתוח תוצאות  .5.4.3

האלכסונית לתסבולת  האם יש קשר בין תוצאות ניסויי הלחיצהנבחנת התשובה לשאלה בניתוח המובא להלן 

 . Rd,cVללא זיון לגזירה,  הגזירה התקנית של בטון

 בחתך כזה פועלים .60איור כמוראה ב פועלים על חתך במרכז הדגםההכוחות  גיםמוצ וכדי לענות על שאלה ז
שווה  כוחות אלהכל אחד מ .כוח צירי וכוח גזירה ,אשר קווי פעולתם עוברים במרכז החתך ,כוחות שוויםשני 

P ל
√2

2
 . על הדגםהפועל  החיצוני הכוח האלכסוניהוא  P , כאשר  
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 לחיצה אלכסונית פועלים על חתך אמצעי בדגםההכוחות סכימה של : 60איור 
Figure 60: Scheme of the forces that act on a middle section of a diagonal compression specimen 

ס"מ  15עובי בס"מ ו 80X80( במידות של: CON80-1, CON80-2) שנוצקו מבטון תקני עבור שני דגמי הבקרה

𝑃𝑚𝑎𝑥,1קבלו עומסים של: הת = 548.44 𝑘𝑁   ו- 𝑃𝑚𝑎𝑥,2 = 616.11 𝑘𝑁 . 

ידי -נתונה על ,עם התחשבות בכוח הצירי ,)וללא זיון לגזירה( אלמנטים ללא זיון אורכי שלגזירה ה תסבולת

 :(3ג"ת  )  1חלק    466, המאומצת גם בתקן הישראלי, ת"י  (סקר הספרותבפרק    2נוסחא  הנוסחה הבאה ביורוקוד )

[2 ]        𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = [0.035𝑘
3

2𝑓𝑐𝑘

1

2 + 𝑘1𝑐𝑝] 𝑏𝑤𝑑 [kN]   

𝑘 ידי הביטוי הבא:-(, הנתון עלsize effect factorמקדם גודל )𝑘  שבה = (1 + √
200

𝑑[𝑚𝑚]
) ≤ 2, 𝑓𝑐𝑘  חוזק

ידי הכוח הצירי, -מאמץ ממוצע הנגרם על 𝑐𝑝, 0.15 -מקדם אמפירי השווה ל 𝑘1הבטון האופייני )דגם גליל(, 

𝑏𝑤  ,עובי הדגם𝑑 .הגובה של הדגם 

  ,בנוסחה לעיל ערכים אלהיש להציב  ,(60איור כדי לחשב את כוח הגזירה )כמוראה ב

𝑐𝑝 כאשר =
𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛

𝑏𝑤𝑑
 נותנת: [2]במשוואה כזאת  ההצב. ⁄

𝑉𝑅𝑑,𝑐 =

(

 
 
0.035 ∙ (1 + √

200

800
)

3
2

∙ (16.8)0.5

)

 
 
150 ∙ 800 ∙

1

(1 − 0.15)
∙ 10−3 =

1

(1 − 0.15)
∙ 31.63 = 37.2 𝑘𝑁 

 :ערך זה של התסבולת מתאים לכוח חיצוני מקסימלי של 60איור פי  על

P 𝐸𝐶2 = 37.2/
√2

2
= 52.6kN (~Pexp,avg/10) 
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בניסויי הלחיצה תסבולת הדגמים  פיכך,ל ים.ניסויב ותקבלהש ותמהתוצא ~(10פי בסדר גודל ) קטן ערך זה

בנוסחאות התקינה המתאימה לגזירה בכפיפה ונתונה  cRdV, תסבולת הגזירהאת  מייצגת איננה האלכסונית

 ACI 318תקן האמריקאי  ה  מחושבת לפי הוראותתסבולת הגזירה המסקנה זו אומתה גם מול    .2וביורוקוד    466

מראה ניתוח ניסויי הלחיצה   ([2)משוואה ]חוזק הגזירה המחושב עבור מצבים של גזירה בכפיפה  לעומת   (.2014)

התפתחות אשר התפתח בהם סדק כתוצאה מנכשלו כגמי ניסויים אלה  דש  לעיל  5.4.2סעיף  האלכסונית המובא ב

   .בטוןחוזק המתיחה של המאמץ מתיחה ראשי השווה ל

 סיכום ניסוי לחיצה אלכסונית .5.4.4

בחינת התסבולת ל המתאימבדיקה זאת שהיא  ניסויי הלחיצה האלכסוניתמניתוח העיקרית העולה המסקנה 

הפרמטר   . בקירות כאלה,פעמים אורכם 1.5עד ~ 1-אשר גובהם אינו עלה על כ  ( (squat wallsקירות נמוכיםשל  

הוא חוזק המתיחה של החומר )ולא התסבולת לגזירה בכפיפה  פעולת כוחות אופקייםאת התסבולת ל הקובע

VRd,c ). על קיר  משמעות מסקנה זאת היא שלשם הערכת התסבולת לכוחות גזירה )כחות אופקיים( הפועלים

. על דגמי גלילים שנלקחים מהקיר( את חוזק הבטון למתיחה )למשל באמצעות בדיקות בקיעהנמוך, יש לבדוק 

הראשי המתקבל כתוצאה  מאמץ המתיחהפי -עלחוזק המתיחה של הבטון ופי -התסבולת המבנית תיקבע על

 .מפעולה משולבת של הכוחות האופקיים והכוחות הציריים )הגרביטציוניים(

ה קלניתוח של תוצאות בדיקה בלחיצה אלכסונית )במקרים שבהם בוחרים לבצע בדימסקנה נוספת קשורה 

ידי -על המוצע המקדם הניתוח המובא לעיל של תוצאות הניסויים שנערכו במסגרת מחקר זהלפי . כזאת(

RILEM מסוג זה, כלומר תוצאות ניסוייםניתוח מתאים יותר ל:  αRilem = 0.5  ;ft = α
P

A
. 

 כשל בגזירה   -ניסויים של דגמי קורות ניתוח תוצאות ה 

, אשר קובע בקירות אלה את חוזק המתיחהנדרש לדעת את  ֶדֶבשמבטון קירות נמוכים לצורך חיזוק כאמור, 

, שבהם תיתכן קביעת (Slender wallsשל קירות תמירים יותר ) מקרים אחריםעבור ואילו  צורת הכשל

לנוכח  הן לכפיפה והן לגזירה. יידרש חיזוקידי "תסבולת הבטון לגזירה" )גזירה בכפיפה( -התסבולת לגזירה על

)ראו למשל  המתכנן יצטרך לחזק תחילה את הקיר כנגד מומנט כפיפה ,ֶדֶבשהחוזק המתיחה הנמוך של בטון 

 FRP יריעות באמצעותהיא  חזק קיר קייםניתן לאחת השיטות שבהן  , כאשר(2013של וינר ואחרים,  שוביהח

מה שאלה ה עדיין כנגד כשל בכפיפה נשארת תכנון של חיזוק כזהבפרק סקר הספרות(. לאחר  2.10סעיף )ראו 

 כדי לענות על שאלה זאת עבור קירות תמירים (.הזמחקר ב מרכזית השאל שהיא) לגזירה הקיר היא תסבולת

 תסבולת הגזירה. קורות למדידתהשל דגמי , 4.7סעיף המתוארת בניסויים הסדרת  בוצעה

המחקר התבסס על ניסויי מעבדה סטטיים של קורה על שני סמכים שמועמסת באמצעות עומס חלק זה של 

אכן דגמים אלה הכשל של  בפרק הניסויים. 34 איורב '( כמתוארbending-point-3במרכז הקורה )סכמה של '

. (3.4.2סעיף , כמתואר בהוגדלהשל הדגמים, אשר תסבולתם למומנט כפיפה  בהתאם לתכנונם)היה בגזירה 

 Rd,cVחוזק הגזירה עם  אותן וניתן להשוות ת את ה"חוזק בגזירה בכפיפה"ומייצג תוצאות ניסויים אלהפיכך ל

 נתונותותוצאותיה  4.7סעיף כמפורט ב. השוואה כזאת בוצעה (אליראירופאי או הישנוסחת התקן )הב הנתון

המדודה לזו המחושבת )ללא יישום מקדם  התסבולת בין, c,calV/c,expV היחס ערכיבמונחים של  ,25 טבלהב

 הסברים  .(Eurocode 2 (2020), 2017טיוטת היורוקוד )  ולפי(  1992-1-1EN,  2004יורוקוד )הבטיחות לחומר( לפי  
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באופן  מוצגים c,calV/c,expV ערכי היחס .(25טבלה מתחת ללעיל )זק הגזירה התקניים מפורטים וח חישובילגבי 

  .16איור ב גרפי

 
(a) 

 
(b) 

הערכים המוערכים )ללא יישום מקדם  ביןו חוזק הגזירה בקורותהערכים המדודים של השוואה בין : 61איור 
 (Eurocode 2 (2020), 2017טיוטת היורוקוד )( b) -ו (1992-1-1EN, 2004) 2יורוקוד ( aבטיחות לחומר( לפי )

Figure  61: Comparison between measured flexural shear strengths and design values (without 
application of the material safety factor) from (a) Eurocode 2 ( 2004 ,1-1-1992 ) and (b) Eurocode 

draft (Eurocode 2 (2020), 2017) 
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לפי יורוקוד  ההצפוי תסבולתעבור חישוב ה c,calV/c,expVהיחס  שלערכים שמרניים  יםשמתקבל מראה 16 ראיו

(2004 ,1-1-1992EN) טיוטת היורוקודחישוב לפי ב (.25 טבלה)ראו  2.45 -ל 1.48, אשר נעים בטווח שבין 

)ראו  1.17עד  0.62הם בטווח של ו נמוכים יותר אלהערכים  (Eurocode 2 (2020), 2017) מעודכנתבמהדורתו ה

 ֶדֶבשבבטון ה תוצאותה בכלכלומר, בעוד שבחישוב לפי טיוטת המהדורה החדשה של היורוקוד  (.25טבלה 

 בחישוב לפי המהדורה הנוכחית ,(1.0c,calV/c,expV>)לא שמרניות,  יתרהתקבלו בהערכת  האותנטי והמעבדתי

שאיננו  ֶדֶבשמבטון ה חיזוק מבנים ישנים לששל היורוקוד כל התוצאות הן שמרניות, דבר שמתאים יותר לתכן 

 . סטדנרטי

החישוב לפי טיוטת המהדורה החדשה של   (16איור  ב  CLAB)דגמי    הדגמים מהבטון התקני  2ראוי לציין שעבור  

מזו  , קרובה יותר לתוצאת הניסוימדויקת יותרהערכה ב 1.0 -גדולים מ c,calV/c,expVיחס היורוקוד נותן ערכי 

   (.25טבלה , CLABבדגמי  1.64 -ו 1.55לעומת  1.17 -ו 1.11שמתקבלת בחישובי המהדורה הנוכחית )

כוח  .על התסבולת לגזירה לחיצהההשפעת כוח  כללו בדיקה שללא  ניסויים הנוכחייםהש להדגיש ישבנוסף, 

ואולם,  [(.2] -[ ו1במשוואות ] cpהשפעת מאמץ הלחיצה )ראו  גזירהלחיצה בדרך כלל מגדיל את התסבולת ל

פועל אפילו אם  , מומלץ לא להתחשב בהשפעה זאתוהפיזור הרב של תכונותיהם ֶדֶבשאופיים של קירות הבשל 

גישה זאת היא שמרנית, שכן כאמור,   נוספות.  אמפיריות  עד שיהיו תוצאות  ,וזאת  ,צירי  כוח לחיצה  ֶדֶבשעל קיר ה

 ללא השפעתם,  , ביחס לחוזק המוערךֶדֶבשגרביטציוניים צפויים להגדיל עוד את חוזק הגזירה של קירות    עומסים

 .בהתאם לממצאי מחקר זה

 סדק גזירה משני .5.5.1

 T2, LOT1, LOדגמים  64איור  ב)ראו    סדק משני  יםבחלק מהדגמבנוסף לסדק הגזירה )הנטוי( הראשי, התפתח  

(LOT5, LOT3.    מתפתח כתוצאה מ"פעולת קשת"   והוא  חלק ממנגנון קבלת כוחות הגזירה  תהוויכול לסדק כזה

(Arch Action ,,Fenwick and Paulay (1968.   בלחיצה אלכסונית, אבל לא לאורך קו  נתמאופייפעולת הקשת

לגרום ללחיצה בניצב לקשת. לחיצה (, אשר יכולה elbow, אלא בצורה של "ברך" )("strut"כ לאכלומר, ) ישר

. Muttoni and Ruiz  (2008)לפי    ,26איור  כמוסבר סכמתית ב  ,זאת מלווה במתיחה הגורמת ליצירת הסדק המשני

1  שבהןקורות  תופעה זאת מתרחשת בש  חוקרים אלה מסבירים ≤  
𝑎

𝑑
≤ של   האותנטיים ואכן, בדגמים .3~2.5

 .2.44 -עד ל 1.76בין  היה a/dניסויי המחקר הנוכחי ערכו של היחס 
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(a) 

               

(b) 

strut-and-tie  ,(b ) מודל סכימה לפי (a, )היווצרות סדק משני כתוצאה מפעולת קשת בצורת ברך: 62איור 
 (LOT3היווצרות סדק משני )בדגם דוגמא ל

Figure  62: Development of a secondary crack as a result of an elbow-shaped strut, (a) scheme 
according to a strut-and-tie model and (b) example of a secondary crack (in specimen LOT3) 
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 ומסקנות  סיכום 

בטון עשויים ה, יש קירות פנים וחוץ, עשורים או יותר 5 -בישראל שנבנו לפני כ בבניינים לא מועטים שנבנו

במבנים  . ֶדֶבשקירות קירות אלה נפוצים בארץ ומכונים  .אגרגטים גדולים, המכיל בדרך כלל  באיכות נמוכה

תכונותיהם   ה. אולםהתומכים את התקרות לעומסי גרביטציאלמנטים קונסטרוקטיביים  הם    ֶדֶבשאלה קירות ה

הם בעלי מידות יחסית גדולות ולכן גם  ֶדֶבשקירות ה .תסבולתם בגזירה - המכניות אינן ידועות, במיוחד

מהכוחות הסיסמיים למרות שלא תוכננו   ניכר  חלק  אלה  קירות יקבלו ם,קשיחותם יחסית גדולה. בשל קשיחות

 על מנת לאפשר  , וזאת,ֶדֶבשהתכונות המכניות של בטון ה  כתרעהצורך בה  לענות עלכדי    נועד  מחקר זה  לכן,לכך.  

המחקרים העוסקים בלימוד  הם מעטיםכי  ,יצוין עוד מבטון זה.העשויים הערכת תסבולתם של קירות  אתגם 

 זה מחקרעוד יצוין ש. בפרט ֶדֶבשקירות  ם קיימים בכלל ושלההתנהגות המבנית והתכונות המכניות של מבני

 .זיון בפלדת התחשבות ללא ֶדֶבש בטון לקירות מתייחס

 " אם התקיימו לפחות שניים מתוך שלושת התנאים הבאים:ֶדֶבשכ"בטון  דגמי בטוןבמחקר הנוכחי סווגו 

 שנה או יותר(. 40בטון שנוצק לפני זמן רב )~ ➢

 מ"מ(. 200 -בטון המכיל אגרגטים גדולים יחסית )כ ➢

 150ערך זה מתאים לבדיקה בקוביה בצלע  .פחותמגפ"ס ו 15 של בטון בעל חוזק לחיצה נמוך יחסית ➢

 .בדגם גליל מגפ"ס 12שהתוצאה שלה היא  או לבדיקהמ"מ 

בתכנון החיזוק של רכיבי איננו בטון תקני ועל כן לא ברור האם ניתן ליישם  ֶדֶבשסווג זה מצביע על כך שבטון ה

 צירית ובין שאר תכונותיו.-בקשרים הנהוגים בתכן, בין חוזק הבטון בלחיצה חד ֶדֶבשמבנה העשויים מבטון 

 תסבולתתכונות המכניות עם התמקדות בה מדוד אתל תם הייתהמטרבמסגרת המחקר נערכו ניסויים אשר 

, ֶדֶבשזאת, מאחר שבעת התרחשות רעידת אדמה, יופעלו על מבנים בעיקר כוחות אופקיים. קירות הלגזירה. 

 ר תוכננו לשאת כוחות גרביטציוניים, לא תוכננו לעמוד בכוחות הגזירה הנובעים מהטרחה סיסמית כזאת.אש

 אשר תוכננו להיכשל ,דגמי קורותכפיפה בלחיצה אלכסונית ו :נערכו שתי סדרות של ניסויים מבניים כךלשם 

ים ודגמים יעל דגמים אותנטכו הניסויים נער .(FRPבאמצעות יריעות  כפיפהתסבולתם ל ידי חיזוק-)על בגזירה

, נעשו לבדיקות הגזירה צקו מבטון תקני. בנוסףנו שתי סדרות הניסויים כללו גם דגמי בקרה, אשרמעבדתיים. 

כן נבדקה גם  .(בקיעהחוזק במתיחה לא ישירה )אלסטיות, הלחיצה, מודול בחוזק  :חומרהתכונות  של בדיקות

 .על תכונות אלה (ensityD) סגוליתהמסה ההשפעה אפשרית של 

סרו ונממבנים אלה  .הריסה, שיפוץ או חיזוקפני במסגרת המחקר מבנים קיימים שעומדים ללשם כך, אותרו 

 שונים אתריםמחמישה  מכון הלאומי לחקר הבנייה. הדגימות נלקחומעבדה בהובלו ל אשר ,דגימות אותנטיות

 שונות.  במידות וצורות היווהן  מחיפה והסביבה
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:ֶדֶבשלהערכת עמידות מבנים קיימים מבטון  להלן עיקרי הנושאים שטופלו במחקר זה  

הוא בטון בעל חוזק ש ,ֶדֶבשהמחקר נועד לתת כלים למהנדסים להעריך עמידות מבנים קיימים מבטון  •

 . לחיצה שאינו תקני )נמוך(

 .ֶדֶבשואת התסבולת המבנית של קירות מבטון  ֶדֶבשתכונותיו המכניות של בטון  לימוד •

לשם חיזוקו של מבנה קיים, זאת, מתוך הבנה שהקשרים בין חוזק הלחיצה לתכונות האחרות.  בדיקת •

 חוזק המתיחה לבדוק גם אתמקרים נדירים יותר, בו ,ה של הבטוןצחוזק הלחי יש צורך למדוד את

דגמים שבהם נמדד   21  ,והחוזק בלחיצה מודול האלסטיות  שימשו למדידתשמים  דג  30נבדקו  .בקיעהב

 דגמים שבהם נמדד חוזק המתיחה בבקיעה.  35 -ו רק חוזק הלחיצה

ידי חוזק -חוזק הגזירה הנשלט עלו ,תמירים ֶדֶבשלקירות  הרלבנטי ,בכפיפה גזירהה חוזק נבדק •

בסכימה  ניסויים 14לבדיקת חוזק הגזירה בכפיפה בוצעו  .נמוכיםקרים של קירות מה , עבורהמתיחה

 ֶדֶבשדגמים שנוצקו מ"בטון  3דגמים אותנטיים,  9 :(three-point bendingנקודות העמסה ) 3של 

דגמים מבטון מזוין תקני )אשר שימשו  2 -( וֶדֶבש)תערובת בטון שדימתה את תכונות בטון ה מעבדתי"

 דגמים אותנטיים  4בוצעו ניסויים על    ידי חוזק המתיחה-הנשלט עללבדיקת חוזק הגזירה    כדגמי בקרה(.

 דגמים מבטון תקני )אשר שימשו כדגמי בקרה(. 4 -ו

בין חוזק המתיחה ומודול האלסטיות לחוזק  הבאים קשריםההוצעו  ,תוצאות הניסוייםעל סמך  •

 :ֶדֶבששל בטון ה הלחיצה

Ecm [GPa] = 1.22 [−0.60,+1.68] ∙  fcyl,m [MPa]          ]34[   

fct [MPa] = 0.08 [0, +0.07] ∙ fcyl,m [MPa]                    ]35[      

הוא הממוצע המתקבל מבדיקות לחיצה חד ציריות של דגמי גליל )ראו  fcyl,mהחוזק בנוסחאות אלה, 

 מגפ"ס. 3.5שנבדק במסגרת מחקר זה היה החוזק הנמוך ביותר  הערות נוספות בהמשך(.

 : ותהער

  .אותבנוסח ניםהנתו יםסטייה אפשרית מהקשר מימגדירים תחוהערכים בסוגריים  .1

 ֶדֶבשבטון  על דגמי ערכו במחקר זהנבבדיקות אשר יות לסטהערך המקסימלי של מודול הא .2

  .GPa 25 יהה

 תסבולת הגזירה: •

 תסבולתולכן  מתיחה אלכסוניתמתהווה כתוצאה מ( הכשל Squat walls) בקירות נמוכים ▪

בתכנון של . [ לעיל(35משוואה ] )ראו של הבטון ידי חוזק המתיחה-על תנקבע הגזירה של הקיר
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. מאמץ זה יש קיר נמוך, יש לחשב היכן צפוי להתפתח מאמץ המתיחה הראשי ומה יהיה ערכו

 של הבטון. חוזק המתיחהלבחון כנגד 

נבחנה במחקר זה באמצעות , שלגזירההתסבולת  הערכתמסקנה זאת מבוססת על שיצוין 

 על קיר גזירה  דימו פעולת כוח גזירה ביחד עם כוח צירי. ניסויים אלה  אלכסוניתניסויי לחיצה  

מאמץ לחיצה  -בניצב לו ו גזירהמאמץ  ,בקיר כזה, דימה הכוח שהופעל בניסוי. )נמוך(

צירי -שחוזק הבטון הנתון למצב מאמצים דוידוע מחד גיסא, (. 60איור )ראו  "גרביטציוני"

בניצב למתיחה  לחיצה המתפתחתולכן,  צירי, הן בלחיצה והן במתיחה.-שונה מחוזקו החד

 5.11איור    וראו גם  Kupfer and Gerstle 1969  )ראו  החומרעלולה להפחית מחוזק המתיחה של  

מאידך גיסא, לחיצה כזאת מפחיתה גם את מאמץ המתיחה הראשי  .(1במראה מקום מס' 

קטנה יותר   רידה בחוזק המתיחההי,  עקב הגדלה של הכוח הצירילהראות ש  ניתן  הגורם לכשל.

בניסויים שבוצעו שלהתחשב בכך  ישעם זאת,  .במאמץ המתיחה המתפתח בקירמהירידה 

מתסבולת הבטון  15~20%המהווה כ  צירי למאמץ לחיצה ממוצעהכוח הגרם במחקר הנוכחי 

 . ללחיצה

ם לפעול כוח גזירה ביחד עם מאמצי לחיצה )הנובעים בדרך שבהם צפויי  קירות נמוכיםבלפיכך,  

)על סמך  תסבולת הגזירהיישם את הגדולים מערך זה, ניתן לכלל מעומסים גרביטציוניים( 

עומסים מאמצים הנובעים מהאם ה. לעומת זאת, לעיל מובאתה חוזק המתיחה(

או  קול דעתי, יש להפעיל שמחוזק הלחיצה של הבטון 15~20% -כמנמוכים הגרביטציוניים 

המביא בחשבון את חוזק  בצע חישובניתן גם ל זה.מצב מאמצים המדמים ם לבצע ניסויי

במראה   5.11איור    וראו גם)  Kupfer and Gerstle (1969צירי לפי )-במצב מאמצים דוהמתיחה  

 (.1מקום מס' 

)מהדורת  שניתן להשתמש בנוסחת התקן הקיים( נמצא Slender walls) בקירות גבוהים ▪

ידי -נוסחה זאת, החוזק לגזירה )בכפיפה( של רכיבי מבנה נתון על ילפ. VRd,cל  (2ECשל  2004

 המובאת שוב להלן: 2פרק [ ב2] -ו [1] אותנוסח

      𝑉𝑅𝑑𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝑙𝑓𝑐𝑘)
1

3] 𝑏𝑤𝑑 [kN]  

 :הנוסחה הבאה ידי -ת הנתונה עלגזירה מינימלי אבל לא פחות מתסבולת

        𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = [0.035𝑘
3

2𝑓𝑐𝑘

1

2 ] 𝑏𝑤𝑑 [kN]   

 בנוסחאות אלה:

𝐶𝑅𝑑,𝑐 0.12 -הוא מקדם אמפירי השווה ל, 

𝑘  הוא( מקדם גודלsize effect factorהנתון על ,)-ידי הביטוי :𝑘 = (1 + √
200

𝑑[𝑚𝑚]
) ≤ 2, 

𝑓𝑐𝑘    ראו   דגם גלילשמתקבל בואילו כאן הוא החוזק הממוצע    חוזק הבטון האופייניבמקור )בתקן(  הוא(

 ,ד המלצות בהמשך(עו
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𝑙  ידי-הנתון על, "הזיון האורכי"מנת :
𝑙
=

𝐴𝑙

𝑏𝑤·𝑑
≤ 0.02, 

𝑏𝑤  המחוזק רוחב הקירהוא, 

𝑑 חיזוק "זיון" המשמש כ)המרחק שבין הסיב הלחוץ ביותר ועד מרכז ה גובה הפעיל של החתךהוא ה

 , (𝐴𝑙, לכפיפה

𝐴𝑙    אשר אינם מכילים זיון אורכי  ֶדֶבשמכיוון שמדובר בקירות מבטון    שטח הזיון האורכי המתוח.הוא ,

תחוזק באמצעים חיצוניים. אמצעים כאלה יכולים  לכפיפהתסבולתם של קירות אלה ההנחה היא ש

(. במקרה 7.3  -ו  3.4.2  פיםסעי, כמו אלה שבהן נעשה שימוש במחקר זה )ראו  FRPלהיות למשל, יריעות  

 .)בירוק( 13טבלה ב fAלמשל, ראו ערכי   .חתך החיזוקשווה לשטח  𝐴𝑙יהיה ערכו של  כזה

 :הערות לשתי בכפוףיהיה  לגזירה התסבולתשל  אלהנוסחאות  יישום

אולם, בניסויים  , הגדלה של הכוח הצירי מגדילה את התסבולת לגזירה.נוסחה המקוריתלפי ה .1

הניסויים נעשו ללא הפעלת כוח  ,)במסגרת המחקר הנוכחי השפעה כזאתיים לא נבדקה הנוכח

שב בהשפעה אפשרית של פעולת כוח להתח ,אמפיריים. לפיכך לא ניתן, על סמך הממצאים הצירי(

התחשבות במאמץ הצירי  עם[ 2] -[ ו1אות ]בנוסח , השימושעם זאת. חוזק הגזירהצירי להגדלת 

(cp ת לעיל, אשר איננו מופיע בנוסחאובמקור)  מקורבת של בחינה של  כהעבור העריכול להיות

 .בלבד הכשל במבנה תרחישי

להשתמש בנוסחאות המופיעות שם  שלאמומלץ  2לכשתתפרסם מהדורה מעודכנת של יורוקוד  .2

 .ֶדֶבשרכת חוזק הגזירה של קירות מבטון עלשם ה

ממצאי המחקר מאפשריים למהנדסים להעריך לפי חוזק הלחיצה של מדגם מקיר קיים את הפרמטרים  •

 הנחוצים לתכנון חיזוקו:

 מודול האלסטיות

 מתיחהחוזק ה

 גזירהה חוזק )תסבולת(

 האחרות של הבטון(, אשרשל חוזק הלחיצה )כמו גם של התכונות  הפיזור הניכריש לקחת בחשבון את 

 תוצאות הבדיקות המדווחות בדוח מחקר זה., כפי שהדבר התבטא בֶדֶבשקיים בקירות 

 של ממדגם שיתקבלובדיקות לחיצה צירית  של תוצאות על יתבסס"ל הנ בקשרים שהשימוש מומלץ •

 שלהלן:העונים לדרישות  גלילים 6 לפחות

o מקוטרם 2 פי להיות צריך הגלילים גובה. 

o ֶדֶבש דגמי. ואולם, "ממ 150שקוטר הגלילים יהיה קרוב ככל האפשר לקוטר התקני של  רצוי 

 פחות  לא אבל יותר קטן בקוטר להשתמש ניתן כאלה במקרים. להתפורר נוטים כזה בקוטר

  (.זה במחקר האותנטיים בדגמים היהש"מ )כפי מ 100 -מ
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o (ֶדֶבש)אבן " גדולה אבןהנבדקים לא יכיל  הגליליםשל כל אחד מ נפחם מרבית". 

o זה המיושם בתקינה()למשל, בהתאם ל לא יהיה גדול מידיהדגמים  הפיזור בתוצאות.  

 :לציין חשוב

 מקדמי בטיחות. קחת בחשבון  בכל הנוגע ליישום הממצאים הנ"ל לצרכי תכן, יש ל .1

  לחוזקם,  שנבדקו לסוג הדגמים    ייחסים מת   ם מה  נגזרות ה  וההמלצות  זה   מחקר   ממצאי  .2
 . ף הניסויים והבדיקותלהיקכן ו  לממדיהםו

 

 

 :כוללות ֶדֶבשהיבטים של חיזוק קירות המלצות למחקר עתידי ב

I.  למשל, באמצעות יריעות( בחינה של אפקטיביות חיזוק חיצוניFRP של קירות )ֶדֶבש; 

II. ;בחינה של צורות חיזוק חיצוני 

III. ;ניסוח כמותי של תסבולת קיר מחוזק בהתחשב בתכונות הקיר האותנטי ובתכונות החיזוק 

IV.  הן קירות ֶדֶבששל השפעת הכוח הצירי על חוזק הגזירה של קירות מבטון ניסויי לימוד ,

 .נמוכים והן תמירים
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 נספחים 

 מהלך הדבקת מדידי העיבור עבור בדיקת מודול האלסטיות  

 ליטוש פני השטח באמצעות נייר זכוכית במטרה ליצור פני שטח ישרים. .1

 מיקום הדבקת המדיד.סימון  .2

 ניקוי יסודי של החלק הנמדד, להסרת לכלוך ואבק. .3

 כשכבת יישור.  אפוקסי שקוףיישום דבק  .4

 ניקוי פני השטח. .5

 .M-bond 200 adhesiveמסוג ות דבק עבאמצ )מקביל לציר הגליל( הדבקת המדיד בכיוון הרצוי .6

    שניות. 60למשך  קשיחה לחיצה על המדיד בעזרת פלטה .7

 בדיקת מודול האלסטיות מהלך 

 בטון תקני.ממעבדתי ו ֶדֶבשיציקת גלילים מבטון ו( 02איור אותנטי ) ֶדֶבשקידוח גלילים מבטון  .1

יישור פאות (, 22איור ) ֶדֶבשהאותנטיים: הורדת שכבת הטיח מהפאות של גלילי בטון ה הגלילים הכנת .2

 קביעתהדבקת מדידי העיבור,  (,  22איור  "מ )מ  3-1הגלילים באמצעות תערובת של צמנט וגבס בעובי של  

 (.32איור נתונים )ה וףסישלושת המדידים למערכת א וחיבור(, 32איור הגליל במכונת הבדיקה )

הלחץ   הפעלתהבדיקה בוצעה    בתחילתמ"מ לדקה.    0.2בקצב של    ת תזוזהבקרלפי  הגליל    על  לחץ  הפעלת .3

 התקצרות שלקריאה  התקבלהעד ש (המאמץ המקסימלימ 20%)במאמץ שלא עלה על  מחזורי באופן

אופן כזה נמדדו הן מודול ב .שלושת המדידים. לאחר מכן הופעל הלחץ באופן מונוטוני עד לכשל בכל

 חוזק הלחיצה. האלסטיות והן

ממוצע הקריאות של שלושת המדידים כשב והעיבור ח :עיבור-גרף מאמץעיבוד הנתונים המדודים ל .4

 שטח של חתך הגליל.ב המדוד הכוח חושב לפי חלוקתהמאמץ ו

עיבור  -מאמץ  הקו הישר המחבר בין ראשית הצירים בגרףשיפוע    מודול האלסטיות הסקנטי התקבל לפי .5

 המאמץ המקסימלי.מ 40%ל  ובין הנקודה על הגרף שבה המאמץ שווה

 ( 33איור  )  FRP מהלך הדבקת יריעות סיבי הפחמן 

( בעובי Sika monotop 620)ייעודי  חומר צמנטי  מ  שכבה מיישרת  באמצעות  ההדבקהר אזור  ויישפילוס ו .1

 למניעת חיתוך היריעה בקצוות. פינות הקורה לועיג(, ו63איור ) מ"מ 5-3של 

 ות:הכנ .2

 מאוורר, שולחן עבודה, כיסוי ניילון לשולחן ולרצפה.עבודה: מיקום עבודה מיקום  •

מוט ערבול למערבל  , מטר מדידה,סכין יפנית, רולר, פלסטיק (spatulaמרית ) ציוד עבודה: •

 .(64איור ) לערבוב אפוקסי םמיכלים חד פעמי, מקדחה חשמלית, צבע

 ציוד מגן: סרבל חד פעמי, כפפות חד פעמיות, משקפי מגן, מסיכת חצי פנים עם מסננים.  •

 אזור ההדבקה. של נקיון מדידה וסימון .3

 .בעזרת סכין יפנית)רוחב ואורך( היריעה לפי מידות הקורה  חיתוך .4
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הדבק האפוקסי ביחסי משקל   רכיבישני מ  שלדקות )לפי הנחיות היצרן(    3במהירות איטית למשך    ערבוב .5

 מחובר למקדחה חשמלית.באמצעות מוט ערבול ש (A:B) 4.2:1.8של 

על רולר  , העברת  דבק על היריעה  יחתמר,  על אזור ההדבקה מריתבאופן אחיד באמצעות  מריחת הדבק   .6

דבק בצד השני  יחתהיריעה ומר יכתהפ, רק בכיוון הסיבים ולגלגעם  פנימהכדי שהדבק יחדור היריעה 

 דר פנימה לכל עובי היריעה. וכדי לוודא שהדבק ח

הרולר על היריעה בכיוון הסיבים לאורך אזור   יצה באמצעותולח  ולגילג,  היריעה על הקורההנחת ויישור   .7

 ההדבקה למניעת חללים וגליות היריעה.

   

 יישור איזור הדבקת היריעה: 63איור 
Figure 63: Alignment sheet installation area 
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 ציוד עבודה : 64איור 
Figure 64: Work equipment  
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 נעל ההעמסה  

מיוחד של מערך הניסוי. לצורך הניסויים  אינו ניסוי סטנדרטי לכן היה צורך בתכנון ניסוי לחיצה אלכסונית

דגם השנמצאות בפינות של  שיעמדו בעומסים החזויים, שתי נעלי העמסה וצרווי( 65איור )כמוראה ב תוכננו

 .לדגם (. לפני כל ניסוי הרכבנו את נעלי ההעמסה בפינות להעברת העומס27איור )

 
 נעל ההעמסה: 65איור 

Figure 65: Loading shoe  
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Abstract 

Small to medium buildings of around 4-stories high, were constructed in Israel more than five 

decades ago with commonly poor materials and construction practices. Construction of these 

buildings included application of low-performance concrete (LPC), which is characterized by low 

compressive strength (~10 MPa or less) and/or by the use of relatively large aggregates (up to 

maximum size of ~300 mm). Those structural elements are known as 'plum concrete' (PC; or in 

Hebrew - "DEBESH" concrete). They include exterior unreinforced walls, and in many cases also 

interior partitions, which are part of the vertical gravity structural system. These old structures were 

not designed to withstand earthquake loading. Yet, PC walls have relatively large dimensions and 

hence - stiffness, and therefore they are likely to attract substantial proportion of the lateral seismic 

loads during future earthquakes. Strengthening of existing buildings, made of PC, is thus crucial. 

However, design of PC walls strengthening, based on design codes' provisions, cannot be carried 

out directly, because of their material non-standard properties. 

This experimental research aimed at providing structural engineers, who consider seismic retrofit 

of plum wall buildings (when not planned to be demolished), with empirical assessment of their 

concrete material properties, namely, the elastic modulus, tensile and shear strengths. 

Most of the specimens were taken from authentic samples that had been extracted from existing PC 

walls and brought to the laboratory. First, the relations between the concrete uniaxial compressive 

strength and its tensile strength and elastic modulus were determined in a series of tests. Then, 

relevant structural tests were performed. A non-standard diagonal compression test setup, which is 

commonly used to determine the shear strength of masonry walls, has been adopted for testing of 

PC specimens. Such adoption was considered pertinent because of the similar structural 

characteristic of masonry and the PC with its large stones. An additional set of specimens made of 

low-class, yet standard concrete were also prepared in the lab to serve as controls. Testing the 

control specimens had a two-fold purpose: one was to measure their properties, with which the 

authentic specimens can be compared, and the other was to verify these properties against code 

formulas. Results of the diagonal compression tests showed that under the combined action of 

horizontal and gravity loads, squat walls would fail in diagonal tension, which is controlled by the 

concrete tensile strength (and not by its flexural shear capacity). 

To examine the shear capacity of unreinforced plum concrete slender walls, authentic beam 

specimens, as well as specimens prepared at the laboratory were tested in a three-point-bending test 

setup. These beam specimens' flexural resistance was strengthened by gluing FRP sheets to their 

bottom surface, thus leading to their shear mode of failure.  



 

 

The results of the above-described tests showed that the existing relations, used to evaluate elastic 

modulus and tensile strength of standard concrete, based on its uniaxial compressive strength, are 

not suitable for plum concrete. These results enabled provision of modified relations for the PC 

concrete, which was the subject of this research. These properties enable structural engineers to 

assess the seismic loads that are likely to act of existing PC walls during an earthquake, and to 

evaluate the shear capacity of squat PC walls. 

Analysis of the beam test results included their comparison with predictions of existing formulas, 

commonly used to evaluate the shear capacity of unreinforced structural members, i.e., the 

Eurocode 2 formula. It has been has shown that here, the code formulation for standard concrete 

structures, is suitable also for retrofit design of the flexural shear capacity of slender PC walls. 

Thus results of this study provide valuable data and useful information for the assessment of the 

resistance and capacity of existing plum concrete shear wall. 
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