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טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-25(
M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36קוטר מוט
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עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

50.574.983.7142.8187.8187.8289.1404.0531.1633.7
Nrk,adh34.055.171.3130.7164.2170.6256.0355.7447.8527.8
Nrk,steel29.246.467.4125.6196.1282.5367.0448.8555.2653.6

Vrk14.623.233.762.898.0141.2183.5224.4277.6326.8גזירה

עומס תכן
Nrd18.930.639.672.691.294.8142.2197.6248.8293.2שליפה

Vrd11.718.627.050.278.4113.0146.8179.5222.1261.4גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec13.521.928.351.965.167.7101.6141.1177.7209.4שליפה
Vrec8.413.319.335.956.080.7104.9128.2158.6186.7גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

36.053.459.6101.8133.9133.9206.1288.0378.6451.7
Nrk,adh17.027.535.665.382.185.3128.0177.8223.9263.9
Nrk,steel29.246.467.4125.6196.1282.5367.0448.8555.2653.6

Vrk14.623.233.762.898.0141.2183.5224.4277.6326.8גזירה

עומס תכן
Nrd9.515.319.836.345.647.471.198.8124.4146.6שליפה

Vrd11.718.627.050.278.4113.0146.8179.5222.1261.4גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec6.810.914.125.932.633.950.870.688.9104.7שליפה

Vrec8.413.319.335.956.080.7104.9128.2158.6186.7גזירה

hnom100130140200240240320400480540עומק התקנה נומינאלי

ml3.55.67.113.441.549.092.7127.6167.3161.2כמות דבק לחור כולל 25% פחת

1106954299.48.04.23.12.32.4כמות מוערכת של חורים עם שפופרת 400 מ''ל
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עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

29.643.158.383.7142.8187.8289.1404.0531.1633.7
Nrk,adh23.738.356.091.4136.8170.6256.0355.7447.8527.8
Nrk,steel19.030.243.881.6126.7183.6230.0280.0347.0425.0

Vrk9.015.021.039.061.088.0115.0142.5173.5212.5גזירה

עומס תכן
Nrd12.720.129.250.876.094.8142.2186.7231.3283.3שליפה

Vrd7.212.016.831.248.870.492.0114.0138.8170.0גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec9.014.420.936.354.367.7101.6133.3165.2202.4שליפה

Vrec5.18.612.022.334.950.365.781.499.1121.4גזירה

hnom7090110140200240320400480540עומק התקנה נומינאלי

ml19.030.243.881.6126.7183.6230.0280.0347.0425.0כמות דבק לחור כולל 25% פחת

120100694111.38.04.23.12.32.4כמות מוערכת של חורים עם שפופרת 400 מ''ל
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d0קוטר קידוחכ
mm

10121418242832353840

20203030404040405050עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

TmaxNm10204080150200270300330360מומנט התקנה מקסימאלי

+
ATR )מוט הברגה(

= מיועד לבטון סדוק בלבד.

Brandname of CHEMFIX Pure Epoxy 1-1

Fire Resistance  
Classification

R120

European
Approval

ETA-15/0255- ETAG001 - TR023

 0756-CPD-0575

בדיקה
באתר

תקן
איכות 
הסביבה

BS6920
FOR USE WITH

POTABLE WATER

מאפיינים
• דבק אפוקסי	
• 	 compressive strength: 88.56
• 	 flexural strength: 52.79 
• 	density: 1,42kg/dm3

• 	E-Modulus: 7267
• 	VOC Content: A+ Rating -

אפליקציות שונות
• בטון	
• בלוקים	
• אבנים	
• איטונג	

report in accordance with ETA
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

חישוב העוגן לפי יישום

הערות

 - לפי ה-ETAG, מחשבים את העוגנים לפי עומסי תכן design ולא לפי עומסים שימושים/מומלצים/שירות

 - מחשבים את העוגן לפי 3 סוגי כשל בשליפה "Pull-out", קונוס הבטון, קריעת חומר העוגן, לאחר מכן מחשבים  

   3 סוגי כשל בגזירה קצה הבטון, קריעת חומר העוגן ו-pry-out ובסוף בודקים את הכשל המשולב.

1 - כשל בשליפה

heffעומק התקנת העוגן

mm

708090100110130140150170200

sopt140160180200220260280300340400מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin354045505565707585100מרחק מינימאלי בין העוגנים

copt708090100110130140150170200מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin354045505565707585100מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

220240280300350400450480500540

sopt44048056060070080090096010001080מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin110120140150175200225240250270מרחק מינימאלי בין העוגנים

copt220240280300350400450480500540מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin110120140150175200225240250270מרחק מינימאלי מקצה הבטון

 )"ETAG Bonded Anchor"  צורת חישוב מופשטת לפי תקן(

No
rd,pסוג העוגןM8M10M12M16M20M24M27M30M33M36

hnommm7090110140200240320400480540טמפרטורהסוג בטון

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

24o/ 40oבטון לא סדוק - יבש ורטוב

kN

13.221.331.150.876.094.8142.2197.6248.8293.2

13.220.027.140.154.061.692.4118.6141.8161.3בטון לא סדוק - תת ימי

43o/ 60o8.613.820.233.049.461.692.4128.4161.7190.6בטון לא סדוק - יבש ורטוב

8.613.419.030.043.351.273.998.8119.4134.9בטון לא סדוק - תת ימי

60o/ 72o7.511.916.826.939.548.371.194.8116.9134.9בטון לא סדוק - יבש ורטוב

7.511.516.225.938.046.566.888.9109.5123.1בטון לא סדוק - תת ימי

וק
סד

ון 
בט

24o/ 40oבטון סדוק - יבש ורטוב

kN--

15.625.438.047.471.198.8124.4146.6

13.520.127.030.846.259.370.980.6בטון סדוק - תת ימי

43o/ 60o10.116.524.730.846.264.280.995.3בטון סדוק - יבש ורטוב

9.515.021.725.637.049.459.767.4בטון סדוק - תת ימי

60o/ 72o8.413.519.824.235.647.458.567.4בטון סדוק - יבש ורטוב

8.413.519.824.235.647.458.567.4בטון סדוק - תת ימי

hnom(mm) עומק התקנה נומינלי
fT =         

heff
hnom

C15/20C20/25C25/30C30/37C35/45C40/50C45/55C50/60סוג הבטון

fB0.981.001.021.041.061.081.091.1

 המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

20d ≥ heff ≥ 4d עם 

 No
rd,pPull-out חוזק תכן נומינאלי של העוגן בשליפה

fBמקדם השפעת סוג הבטון

fTמקדם השפעת עומק התקנה

fANמקדם השפעת מרחק בין העוגנים

fRNמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

Nrd,p = No
rd,p . fB. fT. fAN. fRN "COMBINED PULL-OUT" 1.1 כשל לפי
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fAN מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים

7090100110130140200240320400480540

600.710.670.650.640.620.610.580.560.550.540.530.53

700.750.690.680.660.630.630.590.570.550.540.540.53

800.790.720.700.680.650.640.600.580.560.550.540.54

900.820.750.730.700.670.660.610.590.570.560.550.54

1000.860.780.750.730.690.680.630.600.580.560.550.55

1200.930.830.800.770.730.710.650.630.590.580.560.56

1401.000.890.850.820.770.750.680.650.610.590.570.56

1801.000.950.910.850.820.730.690.640.610.590.58

2001.000.950.880.860.750.710.660.630.600.59

2501.000.980.950.810.760.700.660.630.62

3001.001.000.880.810.730.690.660.64

4001.000.920.810.750.710.69

5001.000.890.810.760.73

6000.970.880.810.78

7001.000.940.860.82

8001.000.920.87

9601.000.94

11001.00

heff s

 No
rd,cחוזק תכן נומינאלי העוגן בשליפה לפי קונוס הבטון

fBמקדם השפעת סוג הבטון

fANמקדם השפעת מרחק בין העוגנים

fRNמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

heff(mm) עומק התקנת העוגן

יש להכפיל את המקדמים לחוד

או ביחד לפי כיוון אנכי או אופקי.

fAN = fAN,s1-2 . fAN,s1-3

fAN= 0,5 + 
s

4 . heff
fAN

מקדם השפעת מרחק בין 
העוגנים

s1-2
X1 מרחק בין עוגן

X2 ועוגן

S1-2

S1-3

No
rd,c

heffmm708090100110130140150170200

בטון לא סדוק
kN

19.724.128.733.738.849.955.861.874.695.2

14.117.220.524.027.735.639.844.153.267.9בטון סדוק

heffmm220240280300350400450480500540

בטון לא סדוק
kN

109.9125.2157.7174.9220.4269.3321.4354.0376.4422.5

78.389.2112.4124.7157.1192.0229.1252.4268.3301.2בטון סדוק

C20/25C25/30C30/37C35/45C40/50C45/55C50/60סוג הבטון

fB1.001.101.221.341.411.481.55

Nrd,c = No
rd,c . fB . fAN . fRN        1.2 כשל לפי קונוס הבטון

No
rd,c = 7,2 . 250,5 . (heff)

1,5 / 1500 לבטון סדוק No
rd,c = 10,1 . 250,5 . (heff)

1,5 / 1500 לבטון לא סדוק

fB = (         )0,5fck

25
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AsM8M10M12M16M20M24M27M30M33M36

mm238.160.387.6163.2254.7367.2477.3583.5721.8849.6

Nrd,skN

M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36סוג העוגן

ST37 9.414.921.640.362.890.6117.7143.9178.0209.6פלדה

12.720.129.254.484.9122.4159.1194.5240.6283.2פלדה 5.8

19.530.944.983.7130.7188.3244.7299.2370.1435.7פלדה 8.8

27.243.162.6116.4182.1262.1341.0416.4515.5606.9פלדה 10.9

(A4) 316 15.624.836.067.2104.8132.1171.8210.1259.8305.9נירוסטה

Nrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

Nrd = min {Nrd,c , Nrd,p , Nrd,s}סיכום כשל בשליפה:

fRN מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

7090100110130140170240320400480540

500.840.810.800.790.780.770.760.740.730.730.720.72

700.900.860.840.830.810.800.780.760.740.740.730.73

800.930.880.860.850.820.810.790.770.750.740.730.73

900.960.900.880.860.840.830.810.780.760.750.740.73

1000.990.920.900.880.850.840.820.780.760.750.740.74

1251.000.980.950.930.890.880.850.800.780.760.750.75

1501.001.000.970.930.910.880.830.790.780.760.76

1751.000.970.950.910.850.810.790.770.76

2001.000.990.940.870.830.800.780.77

2501.000.990.910.860.830.800.79

3001.000.950.890.850.830.81

4001.000.950.900.870.85

5001.000.950.910.89

6001.000.950.92

7101.000.96

8001.00

heff c

ST37 פלדה 5.8 הינה סטנדרטית באירופה.  בארץ, הסטנדרט של מוטות הינו פלדה  *

fRN = 0.7 + 0.2 . c
heff

c(mm) מרחק עד קצה הבטון

יש להכפיל את המקדמים 

לחוד או ביחד לכל הכיוונים.  

לדוגמא, עוגן בפינת הבטון.

fRN = fRN,y . fRN,z

Cz

Cy

קצה הבטון

טון
הב

ה 
קצ

 Nrd,s = Nrk,s / γsn 1.3 כשל בחומר העוגן
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2 - כשל בגזירה

Vrd,c = Vo 2.2 כשל לפי קצה הבטון
rd,c . fB . fγ,V . fAR,V

.ADIT במידה ויש 2 או יותר מרחקים מאוד קצרים מהקצה, מומלץ ליצור קשר עם מהנדס

Vrd,skN

M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36סוג העוגן

ST37 5.38.912.423.136.152.168.184.4102.7125.8פלדה

7.212.016.831.248.870.492.0114.0138.8170.0פלדה 5.8

11.718.627.050.278.4113.0146.8179.5222.1261.4פלדה 8.8

15.224.135.165.3101.9146.8191.0215.9288.7283.2פלדה 10.9

(A4) 316 9.414.921.640.362.890.5110.4136.8166.6204.0נירוסטה

ST37 פלדה 5.8 הינה סטנדרטית באירופה.  בארץ, הסטנדרט של מוטות הינו פלדה  *

Vo
rd,cחוזק תכן נומינלי של העוגן בגזירה

fB מקדם השפעת סוג הבטון

fγ,Vמקדם השפעת הזוית בין כיוון הכוח המופעל וכיוון קצה הבטון

fAR,Vמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון ומרחק בין העוגנים

d(mm) קוטר העוגן

heff(mm) עומק התקנת העוגן

c(mm) מרחק עד קצה הבטון

Vo
rd,c = [  2,4 . dα . heff

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500 α = 0,1 . (heff/c)0,5לבטון לא סדוק 

β = 0,1 . (d/c)0,2 

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

Vo
rd,ckN

M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36סוג העוגן

7010090130110140140200200240240320400480540

504.95.25.35.85.86.26.77.58.08.69.110.812.714.716.6

606.26.66.87.37.37.88.39.39.810.511.113.015.117.319.2

707.68.18.38.98.99.410.011.111.712.513.115.317.519.922.0

809.19.79.810.610.611.211.813.013.714.615.317.620.022.624.8

9010.711.311.512.312.313.013.715.015.816.717.520.022.625.427.7

10012.313.013.214.114.114.815.617.117.918.919.822.525.328.230.7

12516.717.617.819.018.919.820.822.623.624.825.829.032.235.638.5

15021.522.522.824.224.125.226.328.429.631.032.135.839.543.346.5

17526.627.828.229.729.730.932.234.636.037.538.843.047.251.455.0

20032.033.433.835.635.636.938.441.142.744.445.950.555.259.863.7

25043.745.546.048.248.249.951.855.056.959.060.866.472.077.582.1

30056.558.659.261.961.963.966.170.072.374.876.983.489.896.2101.5

35070.272.773.476.676.578.881.586.088.691.593.9101.4108.7115.9121.9

40084.887.788.592.192.094.797.8102.8105.8109.1111.9120.3128.5136.6143.2

450100.2103.5104.4108.5108.4111.4114.9120.6123.9127.5130.7140.1149.1158.0165.3

500116.4120.1121.2125.7125.6129.0132.8139.1142.8146.8150.3160.6170.6180.3188.2

heff c

 Vrd,s = Vrk,s / γsv 2.1 כשל בחומר העוגן
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Voלבטון סדוק   
rd,c = [  1,7 . dα . heff

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500

γ0o20o30o40o50o60o70o80o90o

fγ,V11.051.131.241.401.641.972.322.5

γזוית העומס בגזירה יחסית לקצה הבטון

γ

V טון
הב

ה 
קצ

0o <  γ < 90o
fγ,V =

1

(cos γ)2 + (0,25 . sin γ)2

במידה והזוית גדולה מ-90o, יש לחשב אך ורק את מרכיב הכוח המקביל לקצה הבטון. 
אין צורך להתחשב במרכיב הכוח שהינו בכיוון הפוך לקצה הבטון.

C20/25C25/30C30/37C35/45C40/50C45/55C50/60סוג הבטון

fB1.001.101.221.341.411.481.55

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

Vo
rd,ckN

M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36סוג העוגן

7010090130110140140200200240240320400480540

503.43.73.84.14.14.44.75.35.76.16.57.79.010.411.7

604.44.74.85.25.25.55.96.67.07.47.89.210.712.213.6

705.45.75.86.36.36.77.17.98.38.99.310.812.414.115.6

806.46.87.07.57.57.98.49.29.710.310.812.514.216.017.6

907.68.08.18.78.79.29.710.611.211.812.414.216.018.019.7

1008.79.29.410.010.010.511.112.112.713.414.015.917.920.021.8

12511.812.412.613.413.414.014.716.016.717.518.220.522.825.227.2

15015.215.916.217.117.117.818.720.121.021.922.825.428.030.733.0

17518.819.719.921.121.021.922.824.525.526.627.530.533.436.438.9

20022.723.623.925.225.226.127.229.130.231.432.535.839.142.445.1

25031.032.232.634.234.135.336.739.040.341.843.147.151.054.958.1

30040.041.542.043.843.845.246.849.651.252.954.559.163.668.271.9

35049.751.552.054.254.255.857.760.962.764.866.571.877.082.186.3

40060.162.162.765.265.267.169.272.975.077.379.285.291.096.7101.4

45071.073.374.076.876.878.981.485.487.890.392.699.2105.6111.9117.1

50082.585.085.889.089.091.394.098.5101.1104.0106.4113.8120.8127.7133.3

heff c

fB = (         )0,5fck

25
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3 - כשל לפי העומס המשולב

NSdעומס תכן בשליפה המופעל על העוגן

VSdעומס תכן בגזירה המופעל על העוגן

NRd,concrete(Nrd,c, Nrd,p(  מינימום   =   

VRd,concrete(Vrd,c, Vrd,cp(  מינימום   =   

NRd,steelNrd,s   =  

VRd,steelVrd,s    = 

Pryout 2.3 כשל לפיVrd,cp =  2 . Nrd,c

Nrd,c)1.2 ראה חישוב כשל בשליפה(

Vrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

Vrd = min {Vrd,p , Vrd,c , Vrd,s}סיכום כשל בגזירה:

ETA דרישות של תקן אירופאיmm

6810121416קוטר העוגן

7912141618חור בפלדה מוצמדת

ETA דרישות של תקן אירופאיmm

182022242730קוטר העוגן

202224263033חור בפלדה מוצמדת

s1 s2 sn-2 sn-1

cקצה הבטון

לפי תקן אירופאי ETA 2001, יש להתאים את החור בפלדה המוצמדת עם קוטר העוגן )ראה טבלה(.  במידה ולא תהיה התאמה בין העוגן לחור בפלדה 
או מילוי החור, אין אפשרות להבטיח מעבר כוחות בגזירה בין שורות העוגנים ונוכל להתחשב בגזירה רק בשורת העוגנים הקרובה ביותר לקצה הבטון.

NSd VSd+ < 1))( (
1,5 1,5

NRd,concrete VRd,concrete

NSd VSd+ < 1))( (
2 2

NRd,steel VRd,steel

fAR,V  =  1 * לעוגן בודד

c (mm) מרחק עד קצה הבטון לפי כיוון הבדיקה

sx (mm) מרחק בין העוגנים לפי קו מקביל עם קצה הבטון

nמספר עוגנים מהשורה הכי קרובה לקצה הבטון

* לקבוצת עוגנים
fAR,V = 

3c + s1 + s2 + s3 + ... + sn-1

3nc
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מידות ומק''טים

ATR

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את המוט בסיבוב.

5( להמתין 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

מק"טתיאור פריט

אורך המוטקוטר המוט

סוג פלדה

קוטר 
הסוגרת

 tensile
strengthyield strength

d
(mm)

L
(mm)

SW
(mm)

fuk
(N/mm2)

fyk
(N/mm2)

ATR 5.8 M6x7005080670670

5.8

10

500400

ATR 5.8 M8x11005080811811013

ATR 5.8 M10x140050810141014017

ATR 5.8 M10x190050810191019017

ATR 5.8 M12x165050812161216519

ATR 5.8 M12x220050812221222019

ATR 5.8 M16x160050816161616024

ATR 5.8 M16x190050816191619024

ATR 5.8 M16x230050816231623024

ATR 5.8 M20x260050820262026030

ATR 5.8 M20x290050820292029030

ATR 5.8 M24x300050824302430036

ATR SS316 M8x110031608118110

SS316 (A4)

13

700450

ATR SS316 M10x130031610131013017

ATR SS316 M12x160031612161216019

ATR SS316 M16x190031616191619024

ATR SS316 M20x260031620262026030

ATR SS316 M24x300031624302030036

מק"טתיאור פריט

AC500Pro 400ml08490

CG400 08462אקדח הזרקה ידני

PG400 02462אקדח הזרקה פנימאטי

EG400 03462אקדח הזרקה חשמלי
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ATR

מק"טתיאור פריט

אורך קוטר

סוג פלדה

קוטר 
הסוגרת

 tensile
strengthyield strength

d
(mm)

L
(mm)

SW
(mm)

fuk
(N/mm2)

fyk
(N/mm2)

ATR 37 M6x1000037610006

1000

ST37

10

500370

ATR 37 M8x100003781000813

ATR 37 M10x1000037101001017

ATR 37 M12x1000037121001219

ATR 37 M14x1000037141001422

ATR 37 M16x1000037161001624

ATR 37 M18x1000037181001827

ATR 37 M20x1000037201002030

ATR 37 M22x1000037221002232

ATR 37 M24x1000037241002436

ATR 37 M27x1000037271002741

ATR 37 M30x1000037301003046

ATR 8.8 M6x1000088610006

8.8

10

800640

ATR 8.8 M8x100008881000813

ATR 8.8 M10x1000088101001017

ATR 8.8 M12x1000088121001219

ATR 8.8 M14x1000088141001422

ATR 8.8 M16x1000088161001624

ATR 8.8 M18x1000088181001827

ATR 8.8 M20x1000088201002030

ATR 8.8 M22x1000088221002232

ATR 8.8 M24x1000088241002436

ATR 8.8 M27x1000088271002741

ATR 8.8 M30x1000088301003046

ATR SS316 M6x1000316610006

SS316 (A4)

10

700450

ATR SS316 M8x100031681000813

ATR SS316 M10x1000316101001017

ATR SS316 M12x1000316121001219

ATR SS316 M14x1000316141001419

ATR SS316 M16x1000316161001624

ATR SS316 M18x1000316181001819

ATR SS316 M20x1000316201002030

ATR SS316 M22x1000316221002219

ATR SS316 M24x1000316241002436

ATR SS316 M27x1000316271002741

ATR SS316 M30x1000316301003046

ITS

מק"טתיאור פריט
אורך המוטקוטר המוט

סוג פלדה

קוטר 
המוט 
הפנימי

tensile strengthyield strength

fuk
(N/mm2)

fyk
(N/mm2)

(mm)(mm)(mm)

ITS M8x80085201280

5.8

8

500400 ITS M10x9008522169010

ITS M12x110085242011012

.)ATR 5.8 M16x230 GG לאחר שם המוצר )לדוגמא GG ניתן לקבל את המוטות בגילוון טרמודיפוזיוני 30 מיקרון בהזמנה מראש.  נא לציין

.)ATR 5.8 M16x230 GG לאחר שם המוצר )לדוגמא GG ניתן לקבל את המוטות בגילוון טרמודיפוזיוני 30 מיקרון בהזמנה מראש.  נא לציין
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AC500Pro + rebar

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-25(

Ø 8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32Ø36Ø40קוטר ברזל

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

50.558.383.7111.9142.8164.8187.8211.7236.6289.1404.0404.0564.6

Nrk,adh25.234.647.565.285.5113.8128.5151.3176.0211.1301.6339.4440.0

Nrk,steel28.043.062.084.4111.0139.5173.0208.3270.0338.7442.0563.2693.8

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0281.6346.9גזירה

עומס תכן
Nrd14.019.226.436.247.554.261.272.183.8100.5143.6161.6209.5שליפה

Vrd9.314.320.728.337.046.757.769.790.0112.5147.3187.7231.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec10.013.718.925.933.938.743.751.559.971.8102.6115.4149.6שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2134.1165.2גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN--

59.679.8101.8117.5133.9150.9168.7206.1288.0288.0402.5

Nrk,adh26.133.240.252.356.566.675.788.6123.6139.1180.4

Nrk,steel62.084.4111.0139.5173.0208.3270.0338.7442.0563.2693.8

Vrk31.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0281.6346.9גזירה

עומס תכן
Nrd14.518.522.324.926.931.736.042.258.966.385.9שליפה

Vrd20.728.337.046.757.769.790.0112.5147.3187.7231.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec10.413.215.917.819.222.625.730.242.147.361.4שליפה

Vrec14.820.226.433.441.249.864.380.4105.2134.1165.2גזירה

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

hnomעומק התקנה נומינלי

mm

100110140170200220240260280320400400500

d010121518202225273035404450קוטר קידוח

30303040405050606080808080עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

ml4511212835536376139226251442כמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

10080351813.811.37.46.25.22.81.71.60.9כמות חורים לאמפולה 400 מ''ל

= מיועד לבטון סדוק בלבד.

+
קוץ / ברזל זיון

Fire Resistance  
Classification

R120

European
Approval

ETA-15/0255- ETAG001 - TR023

 0756-CPD-0575

בדיקה
באתר

תקן
איכות 
הסביבה

BS6920
FOR USE WITH

POTABLE WATER

מאפיינים
• דבק אפוקסי	
• 	 compressive strength: 88.56
• 	 flexural strength: 52.79 
• 	density: 1,42kg/dm3

• 	E-Modulus: 7267
• 	VOC Content: A+ Rating -

אפליקציות שונות
• בטון	
• בלוקים	
• אבנים	
• איטונג	

Brandname of CHEMFIX Pure Epoxy 1-1

report in accordance with ETA
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

חישוב העוגן לפי יישום

הערות

 - לפי ה-ETAG, מחשבים את העוגנים לפי עומסי תכן design ולא לפי עומסים שימושים/מומלצים/שירות

 - מחשבים את העוגן לפי 3 סוגי כשל בשליפה "Pull-out", קונוס הבטון, קריעת חומר העוגן, לאחר מכן מחשבים  

   3 סוגי כשל בגזירה קצה הבטון, קריעת חומר העוגן ו-pry-out ובסוף בודקים את הכשל המשולב.

1 - כשל בשליפה

 )"ETAG Bonded Anchor"  צורת חישוב מופשטת לפי תקן(

heffעומק התקנת העוגן

mm

80100110130140150170200

sopt160200220260280300340400מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin40505565707585100מרחק מינימאלי בין העוגנים

copt120150165195210225255300מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin40505565707585100מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

220240260280320400450500

sopt4404805205606408009001000מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin110120130140160200225250מרחק מינימאלי בין העוגנים

copt330360390420480600675750מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin110120130140160200225250מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heff(mm) עומק התקנת העוגן

hnom(mm) עומק התקנה נומינלי
fT =         

heff
hnom

C15/20C20/25C25/30C30/37C35/45C40/50C45/55C50/60סוג הבטון

fB0.981.001.021.041.061.081.091.1

 המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

No
rd,p8101214161820222528323640סוג העוגן

hnommm100110140170200220240260280320400400500טמפרטורהסוג בטון

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

24o/ 40oבטון לא סדוק - יבש ורטוב

kN

14.019.226.436.247.554.261.272.183.8100.5143.6161.6209.5

14.018.023.831.540.444.449.054.859.565.390.5101.8132.0בטון לא סדוק - תת ימי

43o/ 60o9.412.516.622.829.533.637.343.250.360.384.795.3123.6בטון לא סדוק - יבש ורטוב

9.112.316.121.728.032.035.541.146.955.367.576.098.5בטון לא סדוק - תת ימי

60o/ 72o8.411.115.020.626.630.334.340.446.154.376.185.6111.0בטון לא סדוק - יבש ורטוב

8.110.814.018.823.826.528.833.137.743.258.966.385.9בטון לא סדוק - תת ימי

וק
סד

ון 
בט

24o/ 40oבטון סדוק - יבש ורטוב

kN--

14.518.522.324.926.931.736.042.258.966.385.9

14.517.720.022.224.528.131.836.250.356.673.3בטון סדוק - תת ימי

43o/ 60o7.910.513.314.615.918.020.123.133.037.248.2בטון סדוק - יבש ורטוב

7.910.312.814.115.317.319.322.131.635.646.1בטון סדוק - תת ימי

60o/ 72o7.910.112.414.115.318.020.123.131.635.646.1בטון סדוק - יבש ורטוב

7.910.112.413.514.717.319.323.131.635.646.1בטון סדוק - תת ימי

20d ≥ heff ≥ 4d  עם 

 No
rd,pPull-out חוזק תכן נומינאלי של העוגן בשליפה

fBמקדם השפעת סוג הבטון

fTמקדם השפעת עומק התקנה

fANמקדם השפעת מרחק בין העוגנים

fRNמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

Nrd,p = No
rd,p . fB. fT. fAN. fRN "COMBINED PULL-OUT" 1.1 כשל לפי
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fAN = 0,5 + 
s

4 . heff

Nrd,c = No
rd,c . fB . fAN . fRN 1.2 כשל לפי קונוס הבטון

 No
rd,cחוזק תכן נומינאלי העוגן בשליפה לפי קונוס הבטון

fBמקדם השפעת סוג הבטון

fANמקדם השפעת מרחק בין העוגנים

fRNמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

fckחוזק לחיצת הבטון

fAN
מקדם השפעת מרחק בין 

העוגנים

s1-2
X1 מרחק בין עוגן

X2 ועוגן

יש להכפיל את המקדמים לחוד

או ביחד לפי כיוון אנכי או אופקי.

fAN = fAN,s1-2 . fAN,s1-3

S1-2

S1-3

C20/25C25/30C30/37C35/45C40/50C45/55C50/60סוג הבטון

fB1.001.101.221.341.411.481.55

No
rd,ckN

heffmm80100110120140170200220

24.133.738.844.355.874.695.2109.9בטון לא סדוק

17.224.027.731.539.853.267.978.3בטון סדוק

heffmm240260280320400400450500

125.2141.1157.7192.7269.3269.3321.4376.4בטון לא סדוק

89.2100.6112.4137.4192.0192.0229.1268.3בטון סדוק

fAN מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים

100110120140170200220240260280320400500

600.650.640.630.610.590.580.570.560.560.550.550.540.53

700.680.660.650.630.600.590.580.570.570.560.550.540.54

800.700.680.670.640.620.600.590.580.580.570.560.550.54

900.730.700.690.660.630.610.600.590.590.580.570.560.55

1000.750.730.710.680.650.630.610.600.600.590.580.560.55

1250.810.780.760.720.680.660.640.630.620.610.600.580.56

1500.880.840.810.770.720.690.670.660.640.630.620.590.58

2001.000.950.920.860.790.750.730.710.690.680.660.630.60

2201.000.960.890.820.780.750.730.710.700.670.640.61

2501.000.950.870.810.780.760.740.720.700.660.63

3001.000.940.880.840.810.790.770.730.690.65

3501.000.940.900.860.840.810.770.720.68

4001.000.950.920.880.860.810.750.70

5001.001.000.980.950.890.810.75

6001.001.000.970.880.80

7001.000.940.85

8001.000.90

10001.00

heff s

No
rd,c = 10,1 . 250,5 . (heff)

1,5 / 1500 Noלבטון לא סדוק
rd,c = 7,2 . 250,5 . (heff)

1,5 / 1500 לבטון סדוק

fB = (         )0,5fck

25
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סיכום כשל בשליפה:
Nrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

Nrd = min {Nrd,c , Nrd,p , Nrd,s}

c(mm) מרחק עד קצה הבטון יש להכפיל את המקדמים 

לחוד או ביחד לכל הכיוונים.  

לדוגמא, עוגן בפינת הבטון.

fRN = fRN,y . fRN,z

Cz

Cy

קצה הבטון

טון
הב

ה 
קצ

Nrd,skN

mmØ8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20קוטר ברזל

ST500 20.030.744.360.779.3100.0123.6ברזל זיון

Nrd,skN

mmØ22Ø25Ø28Ø32Ø36Ø40קוטר ברזל

ST500 149.3192.9225.8315.7443.5546.3ברזל זיון

mmØ8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32Ø36Ø40קוטר ברזל

Asmm250.378.5113.1153.9201.1257.65314.2394.5490.9615.8804.210181257

 Nrd,s = Nrk,s / γsn 1.3 כשל בחומר העוגן

fRN מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

7090100110130140170240320400480540

500.840.810.800.790.780.770.760.740.730.730.720.72

700.900.860.840.830.810.800.780.760.740.740.730.73

800.930.880.860.850.820.810.790.770.750.740.730.73

900.960.900.880.860.840.830.810.780.760.750.740.73

1000.990.920.900.880.850.840.820.780.760.750.740.74

1251.000.980.950.930.890.880.850.800.780.760.750.75

1501.001.000.970.930.910.880.830.790.780.760.76

1751.000.970.950.910.850.810.790.770.76

2001.000.990.940.870.830.800.780.77

2501.000.990.910.860.830.800.79

3001.000.950.890.850.830.81

4001.000.950.900.870.85

5001.000.950.910.89

6001.000.950.92

7101.000.96

8001.00

heff c

fRN = 0.7 + 0.2 . c
heff
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2 - כשל בגזירה

Vrd,c = Vo 2.2 כשל לפי קצה הבטון
rd,c . fB . fγ,V . fAR,V

Vrd,skN

mmØ8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20קוטר ברזל

ST500 9.314.320.728.337.046.757.7ברזל זיון

Vrd,skN

mmØ22Ø25Ø28Ø32Ø36Ø40קוטר ברזל

ST500 69.790.0112.5147.3187.7231.3ברזל זיון

.ADIT במידה ויש 2 או יותר מרחקים מאוד קצרים מהקצה, מומלץ ליצור קשר עם מהנדס

Vo
rd,cחוזק תכן נומינלי של העוגן בגזירה

fB מקדם השפעת סוג הבטון

fγ,Vמקדם השפעת הזוית בין כיוון הכוח המופעל וכיוון קצה הבטון

fAR,Vמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון ומרחק בין העוגנים

d(mm) קוטר ברזל

heff(mm) עומק התקנת העוגן

c(mm) מרחק עד קצה הבטון

Vo
rd,c = [  2,4 . dα . heff

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500                                לבטון לא סדוק

α = 0,1 . (heff/c)0,5

β = 0,1 . (d/c)0,2 

ק 
דו

 ס
לא

ון 
בט

Vo
rd,ckN

Ø8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32Ø36Ø40קוטר ברזל

100110140170200220240260280320400400500

606.627.057.788.519.269.8810.5111.1511.9613.1715.4316.1119.13

708.108.609.4210.2611.1111.8012.5013.2114.1115.4417.9118.6521.89

809.6610.2311.1512.0813.0313.7914.5715.3616.3417.7920.4621.2624.73

9011.3011.9312.9613.9915.0315.8716.7117.5718.6420.2223.0923.9427.64

10013.0013.7014.8315.9617.1018.0118.9319.8621.0122.7125.7826.7030.62

11014.7815.5416.7818.0019.2320.2221.2122.2123.4525.2728.5429.5233.67

12517.5618.4319.8121.1922.5623.6624.7625.8627.2329.2232.8033.8638.35

14020.4921.4522.9924.5126.0227.2328.4429.6531.1433.3237.1938.3443.16

15022.5023.5325.1826.7928.4029.6830.9632.2533.8236.1140.1841.4046.44

17527.7928.9830.8832.7534.5936.0637.5238.9740.7743.3547.9149.2754.87

20033.3934.7536.9139.0341.1142.7644.4046.0348.0350.9055.9657.4663.61

25045.4647.1649.8552.4655.0257.0459.0361.0163.4466.9072.9274.7281.97

30058.5960.6363.8666.9770.0072.4074.7577.0879.9383.9790.9793.06101.39

35072.6875.0878.8482.4685.9788.7491.4594.1497.41102.03109.99112.38121.78

40087.6690.4194.7298.85102.85105.99109.07112.10115.80121.00129.93132.61143.08

500120.06123.54128.96134.11139.09142.99146.80150.54155.09161.46172.32175.58188.20

600155.43159.64166.18172.39178.36183.02187.57192.02197.43204.98217.77221.63236.37

750213.46218.81227.07234.88242.36248.18253.85259.39266.10275.43291.12295.87313.81

cheff

 Vrd,s = Vrk,s / γsv 2.1 כשל בחומר העוגן
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ק 
דו

 ס
טון

ב

Vo
rd,ckN

Ø8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32Ø36Ø40קוטר ברזל

100110140170200220240260280320400400500

604.695.005.516.036.567.007.447.908.479.3310.9311.4113.55

705.736.096.677.277.878.368.859.369.9910.9412.6813.2115.50

806.847.247.908.569.239.7710.3210.8811.5712.6014.4915.0617.52

908.008.459.189.9110.6411.2411.8412.4513.2014.3216.3516.9619.58

1009.219.7110.5111.3112.1112.7613.4114.0714.8816.0818.2618.9121.69

11010.4711.0111.8812.7513.6214.3215.0315.7316.6117.9020.2220.9123.85

12512.4413.0514.0415.0115.9816.7617.5418.3219.2920.7023.2323.9927.16

14014.5115.1916.2817.3618.4319.2920.1421.0022.0623.6026.3427.1630.57

15015.9416.6717.8318.9820.1221.0321.9322.8423.9625.5828.4629.3232.90

17519.6820.5321.8823.2024.5025.5426.5827.6128.8830.7133.9434.9038.87

20023.6524.6126.1527.6429.1230.2931.4532.6034.0236.0639.6440.7045.06

25032.2033.4035.3137.1638.9740.4041.8243.2244.9447.3951.6652.9358.06

30041.5042.9545.2347.4449.5951.2852.9554.6056.6259.4864.4365.9271.81

35051.4853.1855.8558.4160.9062.8664.7866.6869.0072.2777.9179.6086.26

40062.0964.0467.1070.0272.8575.0777.2679.4182.0285.7192.0393.93101.35

50085.0487.5191.3495.0098.52101.28103.98106.63109.85114.37122.06124.37133.31

600110.09113.08117.71122.11126.34129.64132.86136.02139.85145.20154.25156.99167.43

750151.20154.99160.84166.37171.67175.79179.81183.73188.49195.09206.21209.58222.28

cheff

Vo
rd,c = [  1,7 . dα . heff

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500                                       לבטון סדוק

γ0o20o30o40o50o60o70o80o90o

fγ,V11.051.131.241.401.641.972.322.5

γזוית העומס בגזירה יחסית לקצה הבטון

γ

V טון
הב

ה 
קצ

0o <  γ < 90o
fγ,V =

1

(cos γ)2 + (0,25 . sin γ)2

במידה והזוית גדולה מ-90o, יש לחשב אך ורק את מרכיב הכוח המקביל לקצה הבטון. 
אין צורך להתחשב במרכיב הכוח שהינו בכיוון הפוך לקצה הבטון.

C20/25C25/30C30/37C35/45C40/50C45/55C50/60סוג הבטון

fB1.001.101.221.341.411.481.55

s1 s2 sn-2 sn-1

cקצה הבטון

fAR,V  =  1 * לעוגן בודד

c (mm) מרחק עד קצה הבטון לפי כיוון הבדיקה

sx (mm) מרחק בין העוגנים לפי קו מקביל עם קצה הבטון

nמספר עוגנים מהשורה הכי קרובה לקצה הבטון

* לקבוצת עוגנים
fAR,V = 

3c + s1 + s2 + s3 + ... + sn-1

3nc

fB = (         )0,5fck

25
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Vrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

Vrd = min {Vrd,p , Vrd,c , Vrd,s}סיכום כשל בגזירה:

Pryout 2.3 כשל לפיVrd,cp =  2 . Nrd,c

Nrd,c)1.2 ראה חישוב כשל בשליפה(

3 - כשל לפי העומס המשולב

NSdעומס תכן בשליפה המופעל על העוגן

VSdעומס תכן בגזירה המופעל על העוגן

NRd,steelNrd,s   =  

VRd,steelVrd,s    = 

מחשבים שילוב של עומסי שליפה/גזירה מאותו "סוג", כלומר פלדה-פלדה או בטון-בטון!

NSd VSd+ < 1))( (
1,5 1,5

NRd,concrete VRd,concrete

NSd VSd+ < 1))( (
2 2

NRd,steel VRd,steel

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את הברזל זיון בסיבוב.

5( להמתין 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

מק''טים

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

מק"טתיאור פריט

AC500Pro 400ml08490

CG400 08462אקדח הזרקה ידני

PG400 02462אקדח הזרקה פנימאטי

EG400 03462אקדח הזרקה חשמלי
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