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טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, עם ברזל זיון לפחות כל 15 ס''מ, בלי השפעות מרחקים.
המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

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

Vertigo

= מיועד לבטון סדוק בלבד.

מאפיינים
• טכנולוגיה: הברגה ישירה	
• 	5-8µ Zn :גלוון

אפליקציות שונות
• עיגון תקרות תלויות	
• עיגון בבטון חלול )ספיינקריט(	
• עיגון מערכות אוורור	

American
Approval

ESR 2526

חומר רקע
בטון ב-30 לא 

סדוק
בטון ב-30 

סדוק

בטון חלול )ספיינקריט(*

(30mm) דופן דקה(38mm) אזור מלאדופן דקה

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

11.99.6---

Nrk,pull--11.412.316.5

 Nrk,steel20.220.2---

---Vrk12.012.0גזירה

עומס תכן
Nrd7.86.24.04.35.8שליפה

---Vrd7.26.2גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec5.54.52.93.14.1שליפה

---Vrec5.14.5גזירה

נתונים כלליים

Lmm36אורך העוגן

d0mm6.5קוטר קידוח בבטון

hb,minmm30 עובי בטון מינימאלי מעבר לקדח

coptmm38מרחק אופטימלי* מקצה הבטון

cminmm38מרחק מינימאלי מקצה הבטון

soptmm72מרחק אופטימלי* בין העוגנים

sminmm64מרחק מינימאלי בין העוגנים

.Powers USA בהתאם לנתונים טכניים של *
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חישוב עוגן Vertigo לפי יישום
ETAG Annex C צורת חישוב מופשטת לפי

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

 Nrd,c = No
rd,c . fB 1.1 כשל לפי קונוס הבטון

 No
rd,cחוזק תכן נומינלי העוגן בשליפה לפי קונוס הבטון

fBמקדם השפעת סוג הבטון

fANמקדם השפעת מרחק בין העוגנים

heff(mm) עומק התקנת העוגן

fck(N/mm2) חוזק לחיצת הבטון

No
rd,c = 10,1 . (25)0,5 . heff

Noלבטון לא סדוק         1800 /1,5
rd,c = 7,2 . (25)0,5 . heff

לבטון סדוק        1800 /1,5

ב-50ב-40ב-30ב-25ב-20סוג הבטון

fB0.891.001.101.261.41

No
rd,ckN

heff36

6.1בטון לא סדוק

4.3בטון סדוק

fB = (         )0,5fck

25

fAN  מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים

36

640.80

700.82

800.87

900.92

1000.96

1.00

heff s

 Nrd,s = As . fuk  / 1,4 1.2 כשל בחומר העוגן

Nrd,s 13.1 kN

Nrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

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

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

fAN = 0.5 + s
6 . heff

S1-2

S1-3

As(mm2) שטח חתך פעיל של העוגן
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Vrd,s 7.2 kN

2 - כשל בגזירה

2.1Vrd,s =  0,5 . As . fuk / 1,5 כשל בחומר העוגן

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

אם העוגן רחוק מכל קצה, אין צורך בחישוב זה.
יש לחשב את הכשל לפי כל הכיוונים במקום בו המרחק מהקצה הקצר.

.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 לב הבורג

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

As(mm2) שטח חתך פעיל של העוגן

α = 0,1 . (heff/c)0,5

β = 0,1 . (d/c)0,2 

ב-50ב-40ב-30ב-25ב-20סוג הבטון

fB0.891.001.101.261.41

Vo
rd,ckN

heff36

2.69בטון לא סדוק

1.90בטון סדוק

Voלבטון סדוק   
rd,c = [  1,7 . dα . heff

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500

fB = (         )0,5fck

25

γזוית העומס בגזירה יחסית לקצה הבטון

γ0o20o30o40o70o80o90o

fγ,V11.051.131.241.972.322.5

0o <  γ < 90o
fγ,V =

1

(cos γ)2 + (0,25 . sin γ)2

γ

V טון
הב

ה 
קצ

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.
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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

Pryout 2.3 כשל לפיVrd,cp =  Nrd,c

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

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   =   
NSd VSd+ < 1))( (

1,5 1,5

NRd,concrete VRd,concrete

NRd,steelNrd,s   =  

VRd,steelVrd,s    = 
NSd VSd+ < 1))( (

2 2

NRd,steel VRd,steel

מדריך התקנה

1( לקדוח חור בקוטר המתאים לעוגן )ראה ראש העוגן לקוטר הנדרש( ובעומק אורך העוגן + 2 ס''מ.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר )מומלץ אך לא נדרש(.

.Vertigo Socket 3( להבריג את העוגן באמצעות מברגת אימפקט עם מתאם

123

fAR,V = 
3c + s1 + s2 + s3 + ... + sn-1

3nc
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מידות ומק''טים

Vertigo

מק"טתיאור פריט

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d0 (mm)

קוטר
ההברגה 

נקבה
d1 (mm)

 אורך 
הבורג

 
L (mm)

אורך הברגה 
פנימית

LH (mm)

קוטר 
הסוגרת

SW (mm)

Vertigo M8DFM22200506.583914.313

Vertigo M10DFM22201006.5103914.313

Vertigo מתאםDFM2200100

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

L

Lh

SWd1

heff

d0

Vertigo מתאם
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