ת"י  4466חלק  - 3פלדה לזיון בטון:מוטות מצולעים
טבלת השינויים לאימוץ ISO 6935-2-2015
מהדורת התקן הישראלי ,אליו מתייחסת הטבלה )חודש ושנה( :אפריל 2019
תאריך הכנת/עדכון הטבלה )התאריך האחרון בו הוכנה הטבלה או עודכנה(10.4.19:
פירוט השינויים
מס'
הסעיף
בתקן
הישראלי

שם הסעיף
בתקן
הישראלי

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים
הקלה על פי החוק
)סעיף  8ה (4

מהות השינוי בתקן קריטריון מס'  2קריטריון מס' 4
הפנייה לתקנים
דרישות
הישראלי
בינל'אחרים או
הנגזרות
לחלקים בהם,
מהוראות
חיקוק בישראל ובלבד שההפנייה
היא לתקן הבינל'
והפניות
להוראות כאמור עצמו או שהתקן
הבינל' אומץ
כלשונו ,או
לעומת התקן המאומץ
בשינויים
מתחייבים על פי
החוק או בשינויים
לאומיים מיוחדים
שאושרו ע"י
השרים

אינו שינוי
יישום דרישת
התקן
המאומץ

המלצה/
הבהרה

שינויים שאינם מתחייבים
חוק התקנים
לפי
האם
נימוקים
סעיף
"ואקום"?

1

scope

2

Normative
references

השמטת המשפט it":בהתאם לת"י
 466חלק 1
includes both
 -wedable and nonבג"ת מספר - 4
חוקת הבטון:
"weldable steels
עקרונות כלליים,
שדורש שימוש
בפלדות רתיכות.
ת"י  466חלק 1
מחייב לפי תקנות
התכנון והבנייה.
הוספת איזכור לתקן
אירופי
+BS4449:2005
A3:2016-steel for
the reinforcement
-of cocrete
weldable
-reinforcing steel
bar,coil and
-decoiled product
specification

הקלה :מתן
הקלה :מתן האפשרות
האפשרות לאשר
לאשר מוטות שנתוני
מוטות שנתוני
הצילוע שלהם לא
הצילוע שלהם לא
תואמים את הנדרש
תואמים את הנדרש בטבלה  3באמצעות
בטבלה  3באמצעות חישוב של שטח צלע
חישוב של שטח צלע אופייני.
אופייני .לקוח מתוך
+BS4449:2005
A3:2016-steel
for the
reinforcement of
cocrete-weldable
-reinforcing steel
bar,coil and
-decoiled product
specification

בפסקה הראשונה,
השמטת המשפטים
השני והשלישי
המתחילים
במיליםBy":
agreement
"betweenוהמסתיימי
ם במיליםin annex":
"B provided ,Dimensions
mass per
unit length
and
premissible
deviations

5

לטבלה יוספו הערכים
 18,22 :ו  36מ"מ
בעמודת הקוטר
נומינלי.

הנימוקים
העיקריים שצוינו
הם :
 .1בטיחות.
 .2חוסר יכולת
של האחראי
לבדיקת אמיתות
מידת המוצר.
 .3עלויות בדיקה
גבוהות.
 .4המשפט הנ"ל
מאפשר לקונה
ולספק לטעון
לעמידה בדרישות
התקן על אף
שבפועל המוצר
אינו עומד
בדרישות התקן.

הקלה:
הרחבת הטווח .הערכים
אינם מופיעים בטבלה,
אבל ניתנים לחישוב
בהתאם לחישוב המופיע
בתחתית הטבלה.
הערכים נוספו במטרה
להקל על המשתמש.

כן

Table 2

בסוף הסעיף הוספת
טבלה
)2.1חדשה(:סטיות
מרביות מותרות
מערכים נומינליים.

במשפט הראשון
שאחרי טבלה
,3המתחיל
במיליםrequirement":
s for rib
,"parametersהשמט
ת המיליםor by":
agreement
between the
manufacturer and
"purchaser

מאחר שטבלה 2
בתקן המאומץ
לא נותנת מגבלה
לסטייה מירבית
מהערך האופייני
של מנה אלא
מתייחסת אל מוט
בודד הוספו
הדרישות
מהמהדורה
הקודמת של
התקן.
התקן מאפשר
שתי שיטות
לבדיקה אחת
בגיאומטריה
הנתונה בטבלה
 3והשנייה ע"י
נוסחאת חישוב
שטח צלע אופייני
כפי שכתוב  .כל
שיטה אחרת
עלולה לפגוע
בכושר
ההידבקות לבטון.

כן

לאחר הפיסקה
הראשונה שאחרי
requirements
טבלה ,3יוסף המשפט
for ribs
הבא  :בנוסף השטח
האופייני של הצלע
צריך להתאים או לפי
הקרטריונים
המפורטים בטבלה
 .3.1ובנוסף תוסף
טבלה 3.1
)חדשה(שטח יחסי
אופייני של צלע.

Figure 3
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החלפת הכותרת של
 figure 3סימון
המוטות בהתאם לסוג
הפלדה -סימון עבור פ-
C500 . Figure 3
ייקרא בסימון החדש ג3

הקלה :מתן
הקלה :מתן האפשרות
האפשרות לאשר
לאשר מוטות שנתוני
מוטות שנתוני
הצילוע שלהם לא
הצילוע שלהם לא
תואמים את הנדרש
תואמים את הנדרש בטבלה  3באמצעות
בטבלה  3באמצעות חישוב של שטח צלע
חישוב של שטח צלע אופייני.
אופייני .לקוח מתוך
+BS4449:2005
A3:2016-steel
for the
reinforcement of
cocrete-weldable
-reinforcing steel
bar,coil and
-decoiled product
specification

הבהרה

שינוי הנגרר
כתוצאה מהשינוי
בחלות .השינוי
בחלות נובע מת"י
 466חלק - 1
חוקת הבטון:
הוספת ציורים 3א ו 3ב
עקרונות כלליים,
שדורש שימוש
בפלדות רתיכות.
ת"י  466חלק 1
מחייב לפי תקנות
התכנון והבנייה.
שינוי הנגרר
כתוצאה מהשינוי
בחלות .השינוי
בחלות נובע מת"י
 466חלק - 1
חוקת הבטון:
הוספת ציורים 3ד3-ו עקרונות כלליים,
שדורש שימוש
בפלדות רתיכות.
ת"י  466חלק 1
מחייב לפי תקנות
התכנון והבנייה.

Figure 4

השמטת הציור

במשפט
הראשון,השמטת
המיליםas ":
determined by
cast "analysis

chemical
composition

שינוי הנגרר
כתוצאה מהשינוי
בחלות .השינוי
בחלות נובע מת"י
 466חלק - 1
חוקת הבטון:
עקרונות כלליים,
שדורש שימוש
בפלדות רתיכות.
ת"י  466חלק 1
מחייב לפי תקנות
התכנון והבנייה.
הסיבה לכל
השינויים הללו
הינה :כי למעשה
התקן דן במוצר
המוגמר -משמע
סופי ואיננו דן על
תהליך הייצור
עצמו .בנוסף לא
ניתן למדוד תוך
כדי הייצור ,
נתונים הנאספים
במהלך הייצור
עצמו הם ניתנים
רק ע"י היצרן .

כן

composition

השמטת המשפט
הרביעי המתחיל
במיליםThe":
permissible
"deviation

השמטת הטבלה
והוספת טבלה 4
)חדשה( :הרכב כימי
של המוט.

Table 4

הסיבה לכל
השינויים הללו
הינה :כי למעשה
התקן דן במוצר
המוגמר -משמע
סופי ואיננו דן על
תהליך הייצור
עצמו .בנוסף לא
ניתן למדוד תוך
כדי הייצור ,
נתונים הנאספים
במהלך הייצור
עצמו הם ניתנים
רק ע"י היצרן .
ת"י  466חלק - 1
חוקת הבטון:
עקרונות ,דורש
שימוש רק
בפלדה רתיכה
לזיון בטון .לא
ניתן להבטיח את
רתיכות הפלדה
ללא שינוי
בטבלה.
ת"י  466חלק 1
מחייב לפי תקנות
התכנון והבנייה.

כן
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ת"י  466חלק - 1
בטבלה מספר 4
חוקת הבטון:
החדשה שונו ערכי
הרכב הפחמן) (Cבמוט עקרונות ,דורש
שימוש רק
בפלדה רתיכה
לזיון בטון .לא
ניתן להבטיח את
רתיכות הפלדה
ללא שינוי
בטבלה .ת"י 466
חלק  1מחייב לפי
תקנות התכנון
והבנייה.

הקלה הרחבת הטווח

בטבלה מספר 4
החדשה שונו ערכי
הרכב הפחמן )(CEV
השקיל במוט

הקלה ,מאחר וניתן הערך
המקסימלי עבור פחמן
שקיל .בתקן המאומץ
נכתב כי עבור קטרים
מעל  32מ"מ ניתן לדרוש
ערך פחמן שקיל
מקסימלי .הוועדה סברה
כי ניתן לאפשר תחום
רחב יותר ללא תלות
בקוטר.

בטבלה מספר 4
החדשה הושמטו ערכי
הרכב החנקן )(Nבמוט
בניגוד לתקן המאומץ

הקלה ,מאחר ואין הגבלה
על השימוש ועל האחוז
של החנקן בהרכב המוט.

בטבלה מספר 4
החדשה הוספו ערכי
הרכב היסודות של
ניביום וונדיום )(Nb+V
במוט בניגוד לתקן
המאומץ שלא דורש
דרישה מיוחדת עבור
יסודות אלו

הוספת יסודות
אלו נועדה ל:
על מנתשתהיה חופשיות
לריתוך באתר
 כשמקבליםחוזק ע"י חיסום
מקבלים בעת
הריתוך ירידה
בתכונות החוזק
והמשיכות של
המוט .משמע
עשויים לקבל
פלדה בעלת
תכונות אחרות –
משמע ישנה אי
וודאות.
 בטיחות,תוספת הוונדים
והניביום מעניקה
חוזק ויציבות של
הפלדה גם לאחר
ריתוך .
 חוסך זמןבבנייה
המתועשת מאחר
וניתן לרתך אותה.

כן

השמטת הטבלה

Table 5

הטבלה לא
מתייחסת למוצר
המוגמר אלא
להרכב הכימי של
היציקה בעוד אנו
בטבלה מספר 4
החדשה
התייחסנו להרכב
הכימי של המוצר
המוגמר

השמטת הפסקה
הראשונהאחרי טבלה
,6המתחילה
במיליםagreement":
between by the
manufacturer and
"purchaser

Tensile
properties

8.1

שיטת הבדיקה
הקיימת בארץ
מבטיחה קיימות
)(sustainability
של המוצר .בתור
מתכנן ,חשובה
האחידות של
המוצר .יש רצון
שהשוני בין
המנות לא יהיה
גדול .הבדיקה
הלא סטטיסטית
לא יכולה לשמש
לזיון פלדה
באזורים סיסמיים
מבחינה
בטיחותית .גם
בתקן האירופי
משתמשים
בבדיקה
הסטטיסטית.
רק הבדיקה הזו
יכולה להבטיח
עבודה בתנאים
מתאימים .אנו
בוחרים לבדוק
בשתי השיטות,
ולכן את המשפט
הנ"ל יש להשמיט.

כן

השמטת הטבלה
והוספת טבלה
)6חדשה(:תכונות
מתיחה.

Table 6

הערכים
המפורטים
בטבלה 6
מתייחסים רק
לסוגי הפלדה
המותרים לשימוש
בארץ ,כמפורט
בת"י  466חלק 1
 חוקת הבטון:עקרונות כלליים,
שהינו תקן מחייב
על פי תקנות
התכנון והבנייה.

הוספת הערה
לטבלה":הערכים של
התארכות בשבר
מתאימים למדידת
התארכות לפי 10
קטרים".

8.3

השמטת המשפט
הראשון המתחיל
במיליםRegarding":
"fifteen grades of
ומסתיים במיליםif":
requiredby the rebending
."purchaser properties
 after ageingבפסקה הראשונה,
לאחר המיליםthe":
."rebend test
הוספת המשפט":עבור
סוגי הפלדה בתקן זה"

הקלה:
מודדים לפי  10קטרים.
הבדיקה זהה ,השינוי
בתוצאה  -ההתארכות
היחסית )לפי  10ולא לפי
.(5
ההתייחסות היא
רק לסוגי הפלדה
המותרים לשימוש
בארץ ,כמפורט
בת"י  466חלק 1
 חוקת הבטון:עקרונות כלליים,
שהינו תקן מחייב
על פי תקנות
התכנון והבנייה.

בנוסף הבדיקה
מדמה את
הזדקנות
הפלדה-
ההתיישנות
שלה .אם
הפלדה לא
נסדקת או
נשברת בתום
הבדיקה משמע
שהיא תקינה.

Table 7

Table 8

השמטת השורה
השנייה
בטבלה,המתחילה
במיליםstraight":
produced in
lengths by cold
"working
השמטת הערות aו -b
לטבלה )לרבות ציוני
ההערות בשורת
הכותרת ,בעמודה
הימנית(

פלדות  400ו
 500מסוג C& D
לא ניתן לערגל
בקר ולכן השורה
אינה רלוונטית

הערה  -aתושמט
מאחר ואיננה
רלוונטית משום
שהתקן מאפשר
פלדה עד 50מ"מ
ולכן אין טעם
בהערה
הערה - b
תושמט מאחר ו
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Table 9

10

11.2

במשפט הראשון
ובפריט ,bהחלפת
ההפנייה לתקן
 Designationבינלאומי Iso 6935
לתקן ישראלי זה.

marking of
bundles

במשפט הראשון,
השמטת ההפנייה
לתקן בין-לאומי ISO
.6935

תושמט מאחר ו
לא ניתן למדוד
את הקטרים
מאחר וישנה אי
וודאות בתוצאה
המתקבלת
המתכנן לא יוכל
לדעת מהן
בוודאות
הסיבולות
שיכולות להיות
אם לא יהיה לו
קוטר ודאי -יש
כאן עניין של
בטיחות .בנוסף
לפי חוקת הבטון
ת"י  466סעיף
,7.2מותר לכופף
 4dיצרנים
בודקים לפי 3d
לא ניתן לדרוש
בתקן ישראלי
לכנות את המוצר
בהתאם למספר
התקן הבין-לאומי
בהתאם לצו סימון
מוצרים.
לא ניתן לדרוש
בתקן ישראלי
לסמן את מספר
התקן הבין-לאומי
בהתאם לצו סימון
מוצרים.

12.1

general

12.2

evaluation
of
conformity
during
production

12.3.1

general

השמטת פריט .a
השמטת הסעיף.

הקלה

הקלה

השמטת הפסקה
השלישית ,המתחילה
במיליםBy" :
." agreement

השמטת המיליםan" :
agreement
between the
purchaser and organization 12.3.2.1
taking into
"consideration
במשפט הראשון.
בשורה השנייה בסעיף
יחול :מקסימום המסה
הוא  100טון במקום
50טון.
12.3.2.2

Extent of
sampling

מאחר וישנה
הפנייה לסעיף
 12.3.3שאיננה
בדיקה
סטטיסטית – היא
למעשה הושמטה
אין רלוונטיות
לפיסקה זו.

הקלה

למעשה מדובר בהקלה
מאחר ובודקים כל 100
טון ולא  50טון .

12.3.2.2

sampling
בסעיף  bיוסף
and testing
ש:עבור בדיקה של
כפיפה חוזרת יש
לדגום מוט מכל קוטר
במשלוח

הוספה מאחר
ולא מוגדר גודל
המדגם

12.3.2.3
Evaluation
of the results
בכל אחת מהמשוואות
יוסף הסימן +
Inspection
12.3.2.3.1
by variables

המטרה להגדיר
טווח
תוצאות,מאחר
ובחוזק כניעה יש
מינימום
ומקסימום.

לאחר הסעיף יוסף:
 בודקים את משקלהממוצע בפועל
ליחידת אורך של כול
המוטות במדגם.
א .המשקל הממוצע
של המדגם לא יסטה
מהמשקל הנומינלי
מעבר למוגדר בטבלה
2.1
ב .המשקל של מוט
בודד מתוך המוטות
במדגם לא יסטה
מהמשקל הנומינלי
 12.3.2.3.2בתום הסעיף מעבר למוגדר בטבלה
.2
 בודקים מוט אחדמכול קוטר במשלוח –
בדיקת כפיפה חוזרת
אחרי יישון כפי
שמוגדר בסעיף 9.4
לעיל ,וקובעים
התאמתם לתקן.

12.3.3.

evaluation
of specific
minimum/
maximum
values

מאחר ולא הובהר
בתקן כיצד לבדוק
את סטיית
המדגם הוחלט
להוסיף את
תוספת זאת
להבהרה בנוגע
למדגם.

השמטת הסעיף.

הקלה

12.3.4

test report

בפריט  ,aהחלפת
ההפניה לתקן בין-
לאומי ISO 6935
לתקן ישראלי זה.

לא ניתן לדרוש
בתקן ישראלי
לסמן את מספר
התקן הזר
הוספה
דוגמה
נוספת לפיכך
היה צורך
לשנות את
הכותרת
בהתאם.
בנוסף
מדובר
במסמך
אינפורמטיבי
 -הבהרה.

השמטת כותרת
הנספח והוספת
כותרת חדשה :חמש
דוגמות לשיטות סימון
של מוטות מצולעים.
Annex A

Annex B

הוספת סעיף משנה
בסוף הסעיף:
דוגמה מספר :5
דוגמות לשיטת הסימון
המקובלת כיום
בישראל ,לרבות
דוגמות -5א-5 ,ב-5 ,1
ב.2
השמטת הנספח.

מאחר ואין בעצם
אפשרות ללקוח לדרוש
מיצרן דרישות השונות
מתחומיי התקן-.הקלה
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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן של הארגון הבין  -לאומי לתקינה ) ISO 6935-2מהדורה שלישית( מ דצמבר , 2015
שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים .
ה תקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
 תרגום סעיף חלות ה תקן הבין  -לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית( פירו ט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן ה בין  -לאומי )בעברית( תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( התקן ה בין  -לאומי ) באנגלית (הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף  -בית .
מהדורה זו של ה תקן הישראלי באה במקום מהדורת ה תקן הישראלי ת"י  4466חלק  3ממרס , 2013
לרבות גיליונות התיקון מס '  1ומס '  2שלו מיולי  2015ו גיליון התיקון מס '  3שלו מ ) ...נמצא אצל הממונה על
התקינה(  ,שאימצה את התקן הבין  -לאומי ) ISO 6935-2מהדורה שנייה( מינואר  2007בשינויים ובתוספות
לאומיים.
ההבדלים העיקריים בין מהדור ה זו של התקן הישראלי לבין מהדור תו הקודמת הם אלה:
 בסעיף  , Requirements for ribs , 6הוּ ספה טבלה  - 3.1שטח יחסי אופייני של צלע . בסעיף  , Tensile properties , 8.1הוּ ספה רמת משיכות לטבלה  - 6תכונות משיכות . בסעיף  , 9הוּ סף סעיף משנה  - 9.2תנאי הבדיקה .לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין בנוסח המלא של הן.
תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על פלדה לזיון בטון.
חלקי הסדרה הם אלה:
ת"י  4466חלק 2

-

פלדה לזיון בטון :מוטות חלקים

ת"י  4466חלק 3

-

פלדה לזיון בטון :מוטות מצולעים

 ) 4.1א(

-

פלדה לזיון בטון :תילי פלדה מעובדים בקר המיועדים לייצור רשתות
מרותכות

) א(

-

פלדה לזיון בטון :רשתות מרותכות

-

פלדה לזיון בטון :מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים

ת"י  4466חלק

ת"י  4466חלק 4.2
ת"י  4466חלק 5

)א(

התקן טרם פורסם .התקן שבתוקף הוא ת"י  4466חלק  - 4פלדה לזיון בטון :רשתות מרותכות .
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חלות התקן )תרגום סעיף  1של התקן ה בין  -לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים(
הערה :
השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים בגופן שונה .

תקן זה מפרט דרישות טכניות עבור מוטות מצולעים המיועדים ל שמש כ זיון ב בטון.
תקן זה חל על פלדה הנמסרת בצורה של מוטות ,של סלילים ו של מוצרים ה מיושר ים מסלילים .
הערה לאומית:
המשפט השני בפסקה השנייה  ,המתחיל במילים "  " both includes Itוהמסתיים במילים
"  ," steels non-weldableאינו חל.

תהליך הייצור נתון ל שיקול דעתו של היצרן .
תקן זה אינו חל על מוטות מצולעים ה מיוצרים מ מוצרים מוגמרים ,כגון לוחות ו פסי רכבת.

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי
references Normative . 2
בסוף הסעיף יוסף:
תקנים לאומיים
BS 4449:2005+A3:2016, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Bar,
coil and decoiled product - Specification

Dimensions, mass per unit length and permissible deviations . 5
 בפסקה הראשונה ,המשפט ים השני והשלישי  ,מ ה מילים "  " By agreement betweenעד המילים" , " is provided in annex Bאינם חל ים .
 Table 2 - Dimensions, mass per unit length and permissible deviationsלטבלה יוספו ערכים בעמודות המתאימות ,כמפורט להלן:
Mass per unit length

Nominal crosssectional area
S0
mm2

Nominal bar
diameter
d
mm

18

Permissible
deviation
%

Kg/m

5±

2.00

254

4±

2.98

380

22

4±

7.98

1018

36

Nominal

 -בסוף הסעיף תוסף טבלה  , 2.1כמפורט להלן:

טבלה  – 2.1סטיות מרביות מותרות מהמשקלים ה נומינליים של כל המוטות במדגם
ה קוטר ה נומינלי של המוטות

ה סטיות ה מרביות ה מותרות מהמשקלים
הנומינליים לפי Table 2

2

 6מ"מ עד  10מ"מ

; + 4.5%

- 2.5%

 12מ"מ עד  50מ "מ

;

- 2.5%

+ 3.5%
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ribs for Requirements . 6
 לאחר : ribs transverse for Table 3 - Requirements -בפסקה הראשונה ,במשפט הראשון  ,המתחיל במילים "" Requirements for rib parameters

והמסתיים במילים " , " purchaser andהמילים :
"  " or by agreement between the manufacturer and purchaserאינן חל ות .
 בפסקה השנייה ,המתחיל במילים " " Dimensions definingוהמסתיים במילים "  , " 1 to 4ה ספרה 4אינה חלה ,ובמקומה תחול הספרה . 3
 לאחר הפסקה הראשו נה ,המתחילה במילים " " Requirements for rib parametersו ה מסתיימתבמילים " , " in accordance with ISO 15630-1יוס פו משפט וטבלה  , 3.1כמפורט להלן :
נוסף על כך ,השטח היחסי האופייני של הצלע י תאים ל קר י טריונים המפורטים
ב טבלה  3.1שלהלן:

טבלה  – 3.1שטח יחסי אופייני של צלע
קוטר נומינלי של המוט

שטח יחסי של הצלע

d

fr

מ "מ

ממ "ר

d ≤6

0.035

6 < d ≤ 12

0.040

d > 12

0.056

הערה  :הטבלה לקוחה מ ן ה תקן הבריטי 6 A3:201 +4449:2005 BS

3
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 Figure 3 - Example of bar with varying rib inclinations to the longitudinal axisהציור על כותרתו אינ ו חל  ,ובמקומ ו יחול ו ציורים  3א –  3ו שלהלן :

סימון עבור פ 500 W-

סימון עבור פ500 W -

ציור  3א – סימון המוטות לפי סוג הפלדה – סימון עבור פ500 C -

ציור  3ב – סימון המוטות לפי סוג הפלדה – סימון חלופי עבור פ500 C -

ציור  3ג – סימון המוטות לפי סוג הפלדה – סימון עבור פ500 D -

4
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ציור  3ד – סימון המוטות לפי סוג הפלדה – סימון חלופי עבור פ500 D -

ציור  3ה – סימון המוטות לפי סוג הפלדה – סימון עבור פ  400 -רתיכה

ציור  3ו – סימון המוטות לפי סוג הפלדה – סימון חלופי עבור פ  400 -רתיכה
 )Figure 4 - Example of bar with transverse ribs of uniform height (β = 90°הציור על כותרתו אינו חל.

5
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.7

Chemical composition
 ב משפט הראשו ן  ,המתחיל במילים " " chemical Theוהמסתיים במילים " ," 4 Tableהמילים :"  " as determined by cast analysis,אינן חלות.
 המשפט ה רביעי ,המתחיל במילים "  , " The permissible deviationוהמסתיים במילים "," 5 Tableאינו חל.
 Table 4 – Chemical composition based on cast analysis – Maximum valuesof mass fractions, in percentage
הטבלה על כותרתה אינה חלה ,ובמקומה תחול טבלה  4שלהלן:

טבלה  – 4הרכב כימי של המוט

סוג
הפלדה

פ 400W -
פ 500W -

זרחן

מנגן

ונדיום+ניוביום או ונדיום או
ניוביום

)(S

)(Si

)(Mn

)(V+Nb)/(V)/(Nb

)(%
מקס'

)(%
מקס'

)(%
מינ'

0.60

1.60

ג ו פרית

פחמן

פחמן
שקיל

)(C

)(CEV

)(P

)(%
מקס'

)(%
מקס'

)(%
מקס'

)(%
מקס'

0.24

0.55

0.050

0.050

צורן

אין דרישה
0.02

 Table 5 – Permissible deviation in product analysis in percentage by massהטבלה על כותרתה אינה חלה.
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.8

Mechanical properties

. 8.1

Tensile properties
Table 6 – Tensile properties
הטבלה על כותרתה אינה חלה ,ובמקומה תחול טבלה  6שלהלן:

טבלה  – 6תכונות משיכות

רמת
משיכות

סו ג הפלדה

D

C

ערך אופייני של גבול
כניעה עליון R eH ,
)נ' ל מ מ"ר(

מינימום

מקסימום

פ ( S400 ) 400-

400

520

פ ( S500 ) 500-

500

650

פ ( S500 ) 500-

500

650

תכונות משיכות
ערך אופייני של
ערך אופייני של יחס
התארכות
R eH / R m
)(%
A gt
A
מינימום
מינימום מקסימום מינימום
1.25

1.15

1.45

1.35

12

11

)א(

)א(

8

7.5

הערה לטבלה :
)א ( הערכים של התארכות בשבר מתאימים למדידת התארכות לפי  10קטרים ). ( d 10

 לאחר טבלה  , 6הפסקה הראשונה המתחילה במילים "  " By agreement betweenוהמסתיימתבמילים "  , " values maximumאינה חלה.
. 8.3

Rebending properties after ageing
הפסקה הראשונה ,המתחילה במילים " " grades steel 15 Regardingוהמסתיימת במילים
"  " 9.4 with accordance inאינה חלה ,ובמקומה יחול:
בדיקת הכפיפה החוזרת עבור סוגי הפלדה שתקן זה חל עליהם תיערך כמפורט בסעיף . 9.4

.9

Testing

Conditions of testing . 9.2
Table 7 – Conditions of testing
 שורת הטבלה המתייחסת ל  " Produced in straight lengths by cold working" -אינה חלה. בשורת הטבלה האחרונה ,הערת השוליים  , bלרבות ההפניה אליה ,אינ ן חל ות .Bend test . 9.3
Table 8 – Mandrel diameter to be used for the bend test
בשורה האחרונה בטבלה ,הערות  aו  b -לטבלה  ,לרבות ההפניות אליה ,אינן חלות.

7
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Rebend test . 9.4
Table 9 – Mandrel diameter to be used for the rebend test
. לרבות ההפניות אליהן אינן חלות, לטבלהb -  וa  הערות,בשורה האחרונה בטבלה
Designation

. 10

," order following the"  " והמסתיים במיליםbars Ribbed "  המתחיל במילים, במשפט הראשון:  ובמקומן יחול,  " אינן חלותthis part of ISO 6935 " המילים
. ( 3  חלק4466 תקן זה )ת"י
:  ובמקומן יחול,  " אינן חלותthis part of ISO 6935 (i.e. ISO 6935-2) "  המילים, b  בפריט. ( 3  חלק4466 תקן זה )ת"י
Marking . 11
Marking of bundles . 11.2
.  " אינן חלותa reference to this part of ISO 6935 (i.e. ISO 6935-2)"  המילים,במשפט הראשון

Evaluation of conformity . 12
General . 12.1
. אינו חל," or , 12.2 see "  " והמסתיים במיליםaccordance in "  המתחיל במילים, a פריט
Evaluation of conformity during production . 12.2
.הסעיף על כותרתו אינו חל
Acceptance testing of a specific delivery . 12.3
General . 12.3.1
," may be used "  " והמסתיימת במיליםBy agreement"  המתחילה במילים,הפסקה השלישית
.אינה חלה
Evaluation of characteristic values . 12.3.2
Organization . 12.3.2.1

:  המילים," country receiving"  " והמסתיים במיליםtests The"  המתחיל במילים,במשפט הראשון
" an agreement between the purchaser and the manufacturer, taking into consideration "

.אינן חלות
Extent of sampling and testing . 12.3.2.2

 " והמסתיים במיליםpurpose the For "  המתחיל במילים,  במשפט הראשון:  ובמקומן יחול, " אינן חלות50 t"  המילים," thereof fraction "
.  טון100
:" 6935 ISO "  " והמסתיים במיליםminimum a "  המתחיל במילים, b  ב פריט:  ובמקומן יחול, " אינן חלותthis part of ISO 6935 "  המילים. ( 3  חלק4466 תקן זה )ת"י
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 לאחר המשפט הראשון יוסף:לצורך בדיקת המוטות ב כפיפה חוזרת לפי סעיף  , 9.4דוגמים מוט אחד מכל קוטר
במשלוח.
Evaluation of the results . 12.3.2.3
Inspection by variables . 12.3.2.3.1

הנוסחות )  ( 6 ) ,( 4ו  ( 7 ) -אינן חלות ,ובמקומן יחול ו ,בהתאמה ,נוסחות )  ( 6 ) ,( 4ו  ( 7 ) -שלהלן :
ערכים אופייניים מינ י מלי ים
≥

נוסחה ) : ( 4

ערכים אופייניים מקסימלי ים
≤

× − 2.33
± fk

נוסחה ) : ( 6

15

15

ערכים אופייניים מינ י מלי ים
נוסחה ) : ( 7

>

60

× − 1.93

=

× + 2.33

′

ערכים אופייניים מקסימלי ים

60

≤

60

× + 1.93

60

Inspection by attributes . 12.3.2.3.2

בסוף הסעיף יוסף:
 . 1דוגמים מוט אחד מכל קוטר במשלוח.
בבדיק ת ה משקל הממוצע בפועל ליחידת אורך של כל המוטות במדגם :
א  .המשקל הממוצע של המדגם לא יסטה מהמשקל הנומינלי מעבר ל נקוב בטבלה ; 2.1
ב  .המשקל של מוט אחד מתוך המוטות במדגם יכול לסטות מהמשקל הנומינלי מעבר ל נקוב
בטבלה . 2.1
 . 2עורכים בדיקת כפיפה חוזרת אחרי ִי שנון ) ( ageingכמפורט בסעיף . 9.4
Evaluation of specified minimum/maximum values . 12.3.3
הסעיף על כותרתו אינו חל.
Test report . 12.3.4
ב פריט  , aהמתחיל במילים "  " the of Designationוהמסתיים במילים " ," 6935 ISO
המילים "  " this part of ISO 6935אינן חלות  ,ובמקומן יחול :
תקן זה )ת"י  4466חלק . ( 3

9

טיוטה לת"י  4466חלק ( 2019 ) 3

Annex A
) )informative
Four examples of marking systems for ribbed bars
 -כותרת הנספח ) "  ( " ribbed bars for systems marking of examples Fourאינה חלה ,ובמקומה יחול:

חמש דוגמות לשיטות סימון של מוטות מצולעים
 בסוף נספח  Aיוסף סעיף  , A.7כמפורט להלן: A.7דוגמה מספר  - 5דוגמות לשיטת הסימון המקובלת כיום בישראל
דוגמה מספר : 5 A

דוגמה מספר : 5B.1

דוגמה מספר : 5B.2

Annex B
) )informative
Options for agreement between the manufacturer and purchaser
הנספח על כותרתו אינו חל.
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