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 בהרכב זה: ,פלדה לזיון בטון – 5107ית נהטכ הדעי הוועל ידאושר ו הוכן הזן תק

 אנדרי ויידהאיציק איסטריק,  - איגוד לשכות המסחר 

  אבן-, אלי שטייןןנשטיייאילן ו - התאחדות התעשיינים בישראל

 , אלכס שמוקלרסי שירןוי - וגיםולטכנ/םיאדריכל/מהנדסים

 וזנהאאופיר  - שיאי מינוי

 תיאריאל גז  - מעבדה – ימינוי איש

 (ריו")אופק יונתן  - שרד הבינוי והשיכוןמ

 וריס סולטנוביץב - הכלכלה והתעשייהד משר
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 הזיויועל ר הודעה לי לתקנים או למסמכים זריםתאמת התקן הישראה הודעה על מידת

 המצוינים בו, ים אומיוספות הללמעט השינויים והת, זהי לראשי תקן

 לאומי לתקינה-גון הביןראשל הזהה לתקן 

 ISO 6934-4 – Second edition: 2020-11  

 בא במקום זהלי ראישתקן 

  1994אוגוסט מ 4חלק  1735 ת"י ראליהיש התקן

 1999בר מספטמ 1תיקון מס' 

  0152 ארומפבר 2מס' גיליון התיקון 

 :לות מפתחימ

 טון, פלדה.בים, גדיל גבוה, קזבחופלדה תכונות, 

Descriptors: 

properties, high-strength steels, strands, concretes, steels. 
 

 ןהתק תיועדכנ

 ה.יוהטכנולוג התפתחות המדעתאימם לש שנים, כדי להחת לחמות אחולפים לבדיקה מזמן לזמן, דליים עומהתקנים הישרא

 על גיליונות התיקון שלו.ן תקהשל כנת רה המעודדווודאו שבידיהם המהשתמשים בתקנים ימה

 .משולב בתקןון התיק וא תיקון נפרדיות גיליון ון, יכול להמסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיק
 

 ןתקה תוקף

 שומות.ף החל ממועד פרסומו ברנכנס לתוק ותקן ישראלי על עדכוני

 מי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקףרשן ותיקיון י או גילמנו רשמיים. תקן רשממי או אם חלקים מרשך מם המסדוק איש לב

 קף.לכניסה לתוותר חר יומאנקבע מועד אם בהודעה  רשומות, אלאיום מפרסום ההודעה ב 60
 

 בתו תקןון מסי

 ו,ים החלים עלידרישות התקנים הישראלי, המתאים לרכל המייצר מוצ

 תקן:הישראלי, לסמנו בתו נים תר ממכון התקהיי פרשאי, ל

 

 םריצ וי ותויזכ

 הישראלי. קניםן התומכאש ובכתב מללא רשות מרטעים ממנו, אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או ק ©
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 לתקן הישראלי הקדמה

, 2020נובמבר מ (רה שנייהודמה) ISO 6934-4 לתקינה לאומי-ביןהשל הארגון תקן ישראלי זה הוא התקן 

 שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.

 :הרכיבים אל התקן כולל, בסדר המפורט להלן,

 ת(עבריומיים )באל ותפסבתוויים בשינולאומי -הבין ןקסעיף חלות התם גותר -

 )בעברית( לאומי-ביןהתקן י העיפלסהלאומיים פות ויים והתוספירוט השינ -

 גום חלקו העברי של התקן )באנגלית(רת -

 (באנגלית) לאומי-ביןההתקן  -

 .וןת בטפלדה לדריכתקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על 

 הם אלה:ה דרסחלקי ה

  יותלכלות רישד :ת בטוןלדריכפלדה  - 1 חלק 1735ת"י 

  רתילים משוכים בק: וןת בטפלדה לדריכ - 2ק חל 1735ת"י 

 יםדילג :ת בטוןפלדה לדריכ - 4חלק  1735"י ת

 בדיםובדים או לא מעומוטות פלדה מעורגלים בחם מע :ת בטוןלדריכפלדה  - 5חלק  1735 ית"

 ,1994ט גוסומא 4 חלק 1735ת"י ראלי תקן הישהדורת הראלי באה במקום מישה ןו של התקמהדורה ז

 נה()מהדורה ראשו  ISO 6934-4לאומי-הביןן את התק אימצהש ,2015ומפברואר  1999 טמברעל תיקוניה מספ

 ,2000 מאפריל Technical Corrigendum 2-ו 1992ממאי  Technical Corrigendum 1 לרבות ,1991מדצמבר 

  .ים ובתוספות לאומייםנוייבש

  Foreword ףסעיב מובאים מהדורתו הקודמתי לבין ן הישראלההבדלים העיקריים בין מהדורה זו של התק

 .2020ת נמש ISO 6934-4לאומי -הבין של התקן

 הן.יש לעיין בנוסח המלא של בין המהדורות מדוקדקתלשם השוואה 

 (ייםלאומ תונויים ובתוספשיב יאומל-ןביהשל התקן  1 ף)תרגום סעי ןחלות התק

 הערה:

 .שונה גופןשבסעיף זה מובאים בהשינויים והתוספות הלאומיים 

 המפורטותלליות דרישות הכלפי ה הרפיה בחום פלדה שעברו טיפול גדילי דרישות עבור תקן זה מפרט

  ;טון דרוךבב היינבבדה לשימוש פלות של גדילי גרד 10-ב דןה ז קןת .1חלק  1735י ת"הישראלי  בתקן

 דרישות ל זה תקןהדרישות של  יןב במקרה של סתירה כלשהי .יםיחיד תילים 19או  7, 3 ,2 הכילל לכל גדיל יכו

 .ותגוברזה  דרישות תקן ,1חלק  1735ת"י י הישראלתקן ב
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  ומילא-ביןהלאומיים לסעיפי התקן תוספות הם והנוייפירוט השי

2. Normative reference 

 :רט להלןכמפו ,ישראלי ןתק חל בסעיף זה רטקן והמפובת המאוזכר לאומי-הבין קןהת קוםמב

ומי לא-ןביהתקן ה

 המאוזכר
 קומותקן הישראלי החל במה

 הערות

 רותההעעמודת )המידע המפורט ב

 תקן זה(נכון ליום הכנת 

ISO 6934-1  לדריכת פלדה  – 1חלק  1735ת"י

 ותון: דרישות כלליבט

ם עט שינויילמ הה,אלי זהישרתקן ה

 לאומי-הבין , לתקןומייםותוספות לא

ISO 6934-1: July 1991 

6.   Properties      

Table 1 – Dimensions, masses and tensile properties of strand 

 :ןלהל טרופמכ פו שורותיוס wire ordinary-7-ב מעל לשורה הראשונה  -

Characteristics Mass per length Nominal 

cross- 

sectional 

area 

2mm 

Nominal 

tensile 

strength 

 
2N/mm 

Nominal 

strand 

Diameters 

 

mm 

Type of 

strand 

Diameters 

 

mm 

0.2% 

proof 

force 

kN 

0.1% 

proof 

force 

kN 

Maximum 

force 

 

kN 

Permissible 

deviation 

 

% 

Nominal 

 

g/m 

28.1 27.0 33 4+ 

2- 

192 24.5 1720 6.4 7-wire 

ordinary 55.3 53.3 65 296 37.3 1720 7.9 

 לן:כמפורט לה ותשור יוספו wire compacted-7לבין  wire ordinary-7בין   -

Characteristics Mass per length Nominal 

cross- 

sectional 

area 

2mm 

Nominal 

tensile 

strength 

 
2N/mm 

Nominal 

strand 

Diameters 

 

mm 

Type of 

strand 

Diameters 

 

mm 

0.2% 

proof 

force 

kN 

0.1% 

proof 

force 

kN 

Maximum 

force 

 

kN 

Permissible 

deviation 

 

% 

Nominal 

 

g/m 

163 158 186 

4+ 

2- 

785 100 1860 12.9 7-wire 

super 233 225 265 1180 150 1770 15.7 

 (א)5.71 1860 150 1180 279 237 244

 לטבלה: ההער

 .ISO 6934-4ומי לא-חלף בתקן הביןהוקף עד שותבשהיה  Euronorm-ן ב, כמצוי16.0או  (א)
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