10/12/19

תכנון עוגנים
לפי תקן אירופאי ETA001
מרצה  :איב דה לטואר

מהנדס אדיט בע"מ

הקדמה

שאלה ראשונה

 4קוצים קוטר  12מ''מ
במרחק  10ס''מ אחד מהשני
ו 10-ס''מ מקצה הבטון בכל כיוון.
מותקנים בעומק  35ס''מ עם דבק
כימי חזק בבטון סדוק.
האם התסבולת שליפה (תכן)
הינה  500ק''ג לכל מוט
ברזל או  4400ק''ג?

תשובה :
שתי התשובות נכונות .תלוי אם חישבתם
לפי  TR023או TR029

הקדמה

שאלה שנייה

יש לי  18עוגנים על קורה שעובדים בגזירה (לכיוון קצה בטון) במרחק  25ס''מ מהקצה.

אם אני מוסיף עוד  2בצד קצה הבטון במרחק  10ס''מ מהקצה ,כמה זה יוסיף לי
בעומסים? האם זה יוסיף לי  2/18או פחות ?

תשובה :
זה מפחית התסבולת של כל הפרט ב!!! 25%-

הקדמה

שאלה שלישית

אם אני מתקין בצד העמוד  12עוגנים כימיים קוטר  30מ''מ בעומק  35ס''מ עם דבק כימי חזק בצד
העמוד הבטון ב 40-סדוק .ונניח שהעמוד במצב של לחץ קבוע גדול .מה התסבולת של הפרט ?
לפי התקן אירופאי  ,TR029התסבולת המחושבת של פרט זה נקבעת על ידי קונוס הבטון ומוגבל ל-
 1.7טון בעומס תכן לכל עוגן כימי  M30מותקן בעומק  35ס''מ או  20טון לכל הפרט.
ואם אנחנו מתקינים את מוטות דוך אל דוך ,התסבולת תהיה  30טון לכל עוגן (חוזק פלדה) או 360
טון ל 12-עוגנים.
ואם כוח ההדבקה גדול מחוזק הפלדה ,האם יש באמת הבדל בתסבולת של  2ההתקנות ???
ואם אין הבדל משמעותי ,אז איך מגיעים להפרש של ??? 1800%

הקדמה

כשלים בעיגון נובעים מ:
תכנון לא נכון
התקנה לא נכונה

איכות העיגון

הקדמה

סיכום ההקדמה
.1אל תהיו רובוטים .התקנים לא
קדושים .יש להבין את משמעות
החישוב כדי להתמודד עם מקרים
ספציפיים.

 .2יש לקחת בחשבון את קלות ההתקנה
והפיקוח מתחילת התכנון.

תקנים

תקנים/תכנון
•
•
•
•

•

•

אין כיום תקן בתחום העיגון בישראל.
התקנים המקובלים בעולם הינם ה ETAG 001-האירופאי ו-
 ACI 318האמריקאי.
תקן  ETAהינו המוביל בעולם בתחום העיגון.
ישנם תקנים נוספים מיוחדים לעיגון כימי ,פלסטיק ובלוקים
חלולים אבל הם בנויים על אותם עקרונות.
מחשבים בתקן  ETAGאת עומסי כשל אופייני ,מחלקים
במקדמי ביטחון רלוונטיים ומשווים את עומסי התכן לפי כל סוגי
הכשל.
תקן  ETAנכנס

מבוא

עומס כשל אולטימטיבי  :עומס כשל ממוצע
פרקטל 5%
עומס כשל אופייני  :עומס כשל מינימאלי מבחינה סטטיסטית
מקדם בטחון כפוף לסוג הכשל ולתעודת תקן של העוגן
עומס תכן  :עומס הכולל מקדם בטחון על סוג כשל של העוגן
מקדם בטחון כפוף לסוג העומסים (קבוע משתנה) ולתקן ישראלי או אירופאי
עומס מומלץ/שירות :עומס שמותר להפעיל על העוגן הכולל את כל מקדמי בטחון כולל אלו
של העומסים

עיגון

תקן ETAG 001
אפליקציה
גזירה
בטון

שליפה
פלדה

בטון

קצה הבטון

”“Pryout

מומנט

גזירה נקייה

חיבור עוגן

קונוס הבטון
התפצלות

הקטן מארבעתם

פלדה

הקטן משלושתם

עומס משולב

עיגון

כשל בשליפה
N

שליפה

פלדה

בטון

חיבור עוגן

קונוס הבטון
התפצלות
הקטן מכולם

עיגון

כשל בפלדה  :בחירת העוגן

N

•ישנם בשוק עוגנים מפלדה  3.6עד  .8.8אין צורך כל הזמן להגדיל
את קוטר העוגן כשחסר חוזק .אפשר גם להשתמש בעוגן מפלדה
יותר חזקה.
•עוגן בקוטר  12מ''מ בפלדה  3.8יהיה פחות חזק מבורג  8מ''מ
בפלדה ...10.9

כשל בפלדה  :חישוב

N Rk,s = AS x f uk

עומס כשל אופייני לפי כשל בפלדה

=

שטח של הלחצים

=

כוח מתיחה אולטימטיבי של הפלדה

=

NRk ,s
AS
fuk

עיגון

כשל לפי התפצלות  /קונוס הבטון
התפצלות

קונוס בטון

N

hef
L

L = 2 to 5 x hef
בהתאם לתעודת תקן של העוגן

L = 3 x hef

עיגון

כשל לפי קונוס הבטון  :חישוב
A c ,N
x Ys ,N x Yec,N x Yre,N x Yucr ,N
0
Ac ,N
N

0
NRk,c = NRk
,c x

עומס כשל אופייני לפי קונוס הבטון
fck x hef1.5

=

NRk ,c

0
NRk
,c = 7.2 x

hef
L

חישוב נכון לכל עוגן מאותו סוג/משפחה.
מחשבים השפעת "הסביבה" על העוגן.
במצב של כמה עוגנים על אותה פינה ,יש
לחשב ב 3-ממדים.

עיגון

A c,N
x Ys ,N x Yec,N x Yre,N x Yucr ,N
0
Ac,N

0
NRk ,c = NRk
,c x

L

hef
c2

s1-2

c1

שטח השפעה "אופטימאלי" של העוגן/קבוצת עוגנים
חישוב זה מדויק יותר
מאלה שלוקחים "מקדמי
השפעה"

L12 + L22
שטח השפעה "אמיתי" של העוגן/קבוצת עוגנים

)L x (c1 + s1-2 + c2

= A0c,N
=
= Ac,N
=

עיגון

A c ,N
x Ys,N x Yec,N x Yre,N x Yucr ,N
0
Ac ,N

0
= NRk
,c x

NRk ,c

מקדם שלוקח בחשבון את השפעת פיזור הלחצים בבטון
c
 1
L/2

0. 7 + 0 . 3

= Ys ,N
=

c
L/2

מקדם שלוקח בחשבון את השפעת אי-סימטריות הכוח בשליפה
N
 1

eN

1

1 + 2eN / L

= Yec,N
=

עיגון

A c ,N
x Ys ,N x Yec,N x Yre,N x Yucr,N
0
Ac ,N

0
= NRk
,c x

NRk ,c

מקדם שלוקח בחשבון את השפעת החיזוקים/מוטות זיון בבטון
בלי חיזוקים בבטון כל  15ס''מ
עם חיזוקים בבטון כל  15ס''מ

 1

hef
200

0. 5 +

=

1

=

מקדם שלוקח בחשבון את השפעת הסדיקות בבטון
בטון לא סדוק
בטון סדוק

= Yre,N

= Yucr,N

1,4

=

1

=

עיגון

כשל בחיבור העוגן ( : )Pull-outבחירת העוגן

N

•ישנם עוגנים שהחוזק שלהם תלוי בעומק ההתקנה  :עוגנים כימיים ועוגנים
בהברגה ישירה ,ושאר העוגנים אשר חוזקם אינו תלוי בעומק ההתקנה.
•על מנת לקבל חוזק שליפה גדול יותר ,לעיתים קרובות ,עדיף להגדיל את
העומק או להחליף את העוגן.
•יש לבדוק שהעוגן מתאים לחומר שבו מתקינים אותו.

כשל בחיבור העוגן ( : )Pull-outחישוב

0
x fb x ft
NRk,p =N Rk,p

עומס כשל אופייני לפי כשל בחיבור העוגן

=

עומס כשל נומינאלי לפי כשל בחיבור
העוגן
מקדם השפעת סוג הבטון

0
= NRk ,p

hact
hnom

= מקדם השפעת עומק ההתקנה

=
=

NRk ,p

fb
ft

עיגון

כשל בחיבור העוגן משולב לעיגון כימי
Combined Pull-out

A p,N
x 0 x Ys,Np x Yec,Np x Yre,Np x Yg,Np
Ap,N
עומס כשל נומינאלי לפי כשל בחיבור העוגן

=

0
NRk,p = N Rk,p

0

NRk ,p

החישוב הינו שילוב של כשל ההדבקה עם קונוס
הבטון עם הבדלים של מספר מקדמים

L = 20 x d x (tRk,ucr / 7.5)0.5 ≤ 3 x heff

חוזק ההדבקה בבטון לא סדוק = tRk,ucr

עיגון

כשל בשליפה  :סיכום

} NRk = min { NRk ,s ; NRk , p ; NRk ,c
כשל בבטון
(לעוגן בהתקנה בטוחה)
(לעוגן בהתקנה לא בטוחה)

כשל בפלדה

g M,c = g M,p = g c x g1 x g 2
g 2 = 1,0
= 1,4

g 1 = 1,2

g c = 1,5

(ליציקה סטנדרטית)

(לבטון בלחיצה)

 1,4

1,2
fuk

fyk

= g M,s

NRk
M

g

=

NRd

עיגון

כשל בגזירה
גזירה

V
פלדה

בטון

”“Pryout

קצה הבטון

גזירה נקייה

מומנט

הקטן מכולם

עיגון

כשל בפלדה  :בחירת העוגן

V

•ישנם בשוק עוגנים מפלדה  3.6עד  .8.8אין צורך כל הזמן להגדיל את
קוטר העוגן כשחסר חוזק .אפשר גם להשתמש בעוגן מפלדה חזקה יותר.

•כדוגמא ,עוגן "סיני" קוטר  12מ''מ ,הינו בערך ש''ע לעוגן ממותג בקוטר
 10מ''מ ואפילו פחות חזק מעוגן  8 BTמ''מ...

כשל בפלדה – גזירה נקייה  :חישוב

VRk,s = 0,5 x A S x fuk

עומס כשל אופייני לפי כשל בפלדה

=

שטח של הלחצים

=

כוח מתיחה אולטימטיבי של הפלדה

=

VRk ,s
AS
fuk

עיגון

N

כשל בפלדה – מומנט  :חישוב

V

עומס כשל אופייני לפי כשל במומנט = VRk ,sm
VRk ,sm

זרוע הכוח =

l

 = M 0 x  1 - N חוזק פלדה לכיפוף = MRk ,s
Rk,s

Nd,s 


aM x M Rk ,s
l

=

מקדם השפעת החיבור =

aM

=

Nd,s

= 1,2 x Wel x fyk

0
MRk,s

חוזק תכן של הפלדה
שטח אלסטי ()elastic section modulus
כוח מתיחה אופייני של הפלדה

=

Wel

= f uk

עיגון

l = e1

l = e1 + 0,5 x d

aM = 2, 0

aM = 1, 0

עיגון

כשל לפי קצה  :בחירת העוגן

•חייבים לעשות חישוב זה גם אם כיוון כוח הגזירה
איננו בכיוון קצה הבטון.
•חישוב זה קשה יותר מחישובים אחרים ומומלץ
ליצור איתנו קשר במצב זה.
•זהירות במצב של פינה ,החישוב מסתבך עוד יותר.
•צריך להתחשב גם אם שני עוגנים מותקנים על
אותה הפינה.

V
1.5c1

•לפי תקן  ,ETAאין לעשות חישוב זה במצב
שהמרחק מקצה הבטון פי 10-גדול יותר מעומק
ההתקנה .לפי הניסיון שלנו ,מרחק של פי 2-מעומק
התקנה מספיק ברוב המקרים.

עיגון

כשל לפי קצה הבטון  :חישוב
A c,V
x 0 x Ys,V x Yh,V x Yb,V x Yucr ,V
Ac,V
עומס כשל אופייני לפי קצה הבטון

0
VRk
= ,c

VRk,c = VRk0 ,c

V

a = 0,1 x (heff/c1)0,5
b = 0,1 x (d/c1)0,2

1.5c1

0
a
b
0,5 x (c )1,5
VRk
1
),c = k1 x d x heff x (fck

לבטון סדוק k1 = 1,7
לבטון לא סדוק = 2,4

שטח שבירה מוקרן "אופטימאלי"
=
של העוגן/קבוצת עוגנים

2

= 4,5 x c1

0
Ac,V

עיגון

Ac,V
x 0 x Ys,V x Yh,V x Yb,V x Yucr ,V
A c ,V


V



1.5c1

A c,V = 1,5 c1 + s + c2 x h




VRk,c = VRk0 ,c

h

שטח שבירה מוקרן "אופטימאלי" של
קבוצת עוגנים/העוגן

"לינאריות-מקדמי השפעות "אי
1/ 3



Yh ,V

 1,5c1
=
 h 

Ys ,V = 0,7 + 0,3 x

c2
1,5c1

1

עיגון

90o-180o

b

V

1


Yb,V = 
(cos(b))2+(0,25xsin(b))2

0°b90°



0o-90o

A c,V
x 0 x Ys,V x Yh,V x Yb,V x Yucr ,V
A c ,V




VRk,c = VRk0 ,c

0,5

≥1

עיגון

A c,V
x 0 x Ys,V x Yh,V x Yb,V x Yucr,V
A c ,V

VRk,c = VRk0 ,c

בטון סדוק בלי חיזוקים/מוטות זיון בבטון

Yucr ,V = 1.0

בטון סדוק עם חיזוקים/מוטות זיון קוטר  12מ''מ מינימום בפינות

Yucr ,V = 1.2

בטון סדוק עם חיזוקים/מוטות זיון בפינות ורשת עם מרווח של
פחות מ 10-ס''מ או בטון לא סדוק

Yucr ,V = 1.4

• רוב היצרנים מתחשבים בטבלאות עומסים של העוגנים לבטון לא סדוק.
במצב שהבטון סדוק וללא חיזוקים ,יש להפחית את העומסים במקדם 1,4
(עבור חישוב זה .לגבי חישוב  ,pull-outההפחתה יכולה להגיע עד )80%

עיגון

כשל ""Pryout
VRk ,cp = k x NRk ,c
hef < 60 mm
hef  60 mm

V

k=1
k=2

•ברוב המקרים ,לא מגיעים לכשל ב .“pryout”-מומלץ לבדוק כשל זה אך ורק
במקרה של עוגנים קצרים ודקים בבטון חלש.

עיגון

על איזה עוגנים יש לחשב את כח הגזירה?
* אם קוטר החור,בפלדה מוצמדת לבטון ,לא גדול מהקוטר בטבלה
הזאת או אם ממלאים את המרווח בן העיגון לפלדה עם חומר כימי:

כל העוגנים

קוטר חוץ של העוגן (מ''מ)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

קוטר חור בפלדה (מ''מ)

7

9

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

קוטר החור בפלדה

חור פלדה
עיגון

מילוי חומר כימי
קוטר העוגן

V

עיגון

• אם קוטר החור ,בפלדה מוצמדת לבטון,גדול

V

מהקוטר בטבלה :

העוגנים הכי קרובים לקצה
אז יש למלא את ההפרש בחומר כימי
• אם מרחיבים את קוטר החור בפלדה בעוגנים
קרובים מהקצה :
העוגנים הכי רחוקים מן הקצה
חור מורחב בפלדה
עיגון

V

עיגון

 סיכום: כשל בגזירה

VRk = min { VRk ,c ; VRk , s ; VRk ,cp }
VRd

=

g M,s =
g M,s =

VRk

g

g M,c = gM,cp = g c x g1 x g 2

M

1,0

fyk
1,5

fuk

g c = 1,5

g 1 = 1,2

)(לבטון בלחיצה

)(ליציקה סטנדרטית

 1,25

fuk 
fyk
fuk >
fyk

כשל בבטון

g 2 = 1,0

800 N/mm2

fuk 

0,8

800 N/mm2
fuk >

0,8

כשל בפלדה

עיגון

עומס משולב
F

כשל בפלדה
כשל בבטון





1

≤

a

a

a

 NSd 
 VSd 
+

 NRd 
 VRd 
a = 2,0
a = 1,5

• יש לבדוק שתי אופציות  :עומס משולב לפי כשל
בפלדה ועומס משולב לפי כשל בבטון .אין לערבב שני
סוגי כשלים בחישוב.

N

V

בטון סדוק

מתי הבטון סדוק ?
 L + R  0
לחץ בבטון כתוצאה מדפורמציות = R
אם אין מידע על הלחצים בבטון

3,0 N/mm2

=

באזורים מוגדרים בלחץ

0 N/mm2

=

לחץ בבטון כתוצאה מכוח אשר מופעל עליו (כדוגמא מהתקנת של עיגון) =  L

בטון סדוק

"קיבולת העוגנים אינה מושפעת מנוכחות סדקים בעת ההתקנה
 רק עומס שיופעל.אלא בגלל התנועות הבאות של סדקים אלה
".לאחר ההתקנה של עוגנים רלוונטיים
The capacity of the anchors is not influenced by the presence of cracks at the time of the
installation but rather the subsequent movement of these cracks. Only loads applied after
the installation of the anchors are of interest

 שבו אין דעיכה ואין סבירות של הגדלה,"בבניין בשימוש
" אפשר להתקין בו כל העוגנים,משמעותית של העומסים
-כולל אלו המיועדים רק לבטון לא סדוקIn an existing building in use, ie where decanting does not take place, anchors can be
installed in any location provided it is unlikely that a significant increase in loading will
occur after the installation of anchors.

שינויי עומסים שגורמים לבטון להיות מתוח מאוד

בטון סדוק

"העומסים המופעלים על העוגנים משתנים עם הזמן והמיקום
ולכן כל שיקול ריאלי של העמסה תהיה במונחים של
הסתברות ...העומס הנישא על ידי עוגנים הוא בדרך כלל בלתי
תלוי בהעמסה המוטלת על המבנה ולכן יש עניין של סבירות
משולבת".
Imposed loads applied to floors vary with time and space and thus any realistic
consideration of loading will be in terms of probability…the load carried by anchors is
generally independent of the imposed loading applied to the structure and thus there is
joint probability involved.

סדקים בבטון מתרחשים ברווח קבוע ביניהם .האם עוגן מותקן
בדיוק על סדק הוא סיכוי הסתברותי .זה אומר שככל שיש יותר
עוגנים מחוברים ,ככל שהסיכוי הסתברותי של בטון סדוק יורד או,
שהגדלת מספר עוגנים מפחית את סיכוי שהבטון יהיה סדוק
סטטיסטי עבור כל העוגנים.

האם לקבוע הבטון כסדוק הינו שאלה הסתברותית

בטון סדוק

"בטון לא סדוק הינו בטון שבו
העוגן לא הותקן בסדק או שבו אין
סבירות גבוהה שהסדק הקיים
שבו הותקן העוגן יתרחב לאורך
"שנים
Non-cracked concrete is concrete where the
probability is acceptably low that either
cracks will form after installation of anchors
or the width of any existing cracks will
increase significantly during the life of the
anchors

בטון סדוק

איפה הבטון סדוק/במתיחה ?
F

אזור בלחיצה

רצפה

אזור מתיחה

תקרה

האמירה הרגילה :

הבטון סדוק בתקרה ולא סדוק ברצפה.
האם זה נכון...

בטון סדוק

 ETA part1פרק : 2.5
הסדק יהיה קבוע לכל אורך החתך בטון
טבלה : 5.1
מתקינים עוגן בסדק  0.3מ''מ ( )0.5כדי לבדוק את
התסבולת לבטון סדוק
מה שבודקים לפי ETA
 Fמופעל לאחר התקנת
העוגן

F

F
F

אבל במציאות ...הסדק
מוגבל בעומק
 Fמופעל לפני התקנת
העוגן

אזור מתיחה

אזור מתיחה
אזור לחיצה

אזור לחיצה

אזור לחיצה
אזור מתיחה

בטון סדוק

מה עדיף ?

בטון סדוק

השפעה סוג העוגן בכשל ”“Pull-Out

האזור של הכנפיים קובע.
העוגן מייצר מתיחה קבועה קרובה
לתסבולת שלו מרגע ההתקנה.

השפעה מחולקת לאורך אזור ההדבקה/ההברגה.
ההשפעה מוגבלת לפי היחס בין העומק ההתקנה ועומק הסדק
הרחב .עומק מופעל עליהם לא עולה על שליש מהתסבולת

בטון סדוק

גורמי השפעה בכשל לפי קונוס הבטון

 יחס עומק התקנת העוגן ועומק הסדק- 1
 נוכחות ברזל זיון בפרט- 2
 נוכחות של ברזל זיון בצפיפות גבוהה גורם לכך שהתסבולת,גם לפי תקן האירופאי
.בבטון סדוק ולא סדוק זהים בחישוב בכשל לפי קצה בטון
אקנשו שרמה* הראה שהתקן האירופאי מפחית משמעותית בהשפעה של ברזל זיון
.בבטון ורסול נילפורוש** מוסיף שההשפעה הזאת גודלת ככל שעובי הקיר יורד

. לעוגני חץ השפעה מפוזרת לרוחב ולברגי בטון עיגון כימי לעומק- 3
**"Comprehensive Experimental Investigations on Anchorages with Supplementary Reinforcement" Akanshu Sharma, Rolf Eligehausen, Jorg Asmus, Institute of Construction
Materials, Stuttgart, 2017

"Experimental Evaluation of Influence of Member Thickness, Anchor Head Size, Orthogonal Surface *3 Reinforcement on the Tensile Capacity of Headed Anchors in Uncracked
Concrete" Rasoul Nilforoush, Martin Nilsson, S.M. Asce, Lennart Elfgren, Journal Structure Engineering 2018,144(4):04018012

בטון סדוק

בספנקריט ברור שזה לא נכון...

עיגון

סיכום  :מתי הבטון סדוק
התכנון לבטון סדוק מחויב לפי דעתי רק במקרה ש :
 - 1העוגנים מותקנים באזור מתיחה גבוהה של הבטון
לדוגמא באמצע תקרה ,רחוק מכל עמוד.

 - 2וגם עומק הסדק המשוער תואם את אזור השפעה/התקנה של העוגן
לדוגמא עוגנים קצרים יושפעו יותר מבטון סדוק.

 - 3וגם מופעל על העוגנים או על אזור הבטון או על העוגן עומסים משמעותיים
שאינם קבועים אבל מסוגלים לגרום להרחבת או הופעת סדק משמעותי בבטון.
כגון ליד כביש מהיר ,רכבת ,או עם עומסי רוח משמעותיים.

בנוסף ,הסיכוי של בטון סדוק מוקטן כש:
 -1משתמשים בעוגים כימיים או בברגי בטון ולא בעוגני חץ או בעוגני דינמי

 - 2הרבה עוגנים מחוברים על פני שטח רחב ביחד.

עיגון

סיכום  :מתי הבטון סדוק
יש לקחת חשבון בהשפעה של הפחתת תסבולת העוגן כש :
 - 1העוגנים מותקנים באזור מתיחה
 - 2וגם מופעל על העוגן או על אזור הבטון או על העוגן עומסים משמעותיים
שאינם קבועים אבל מסוגלים לגרום לסדק בבטון.
או כשהבטון ישן מאוד או במצב רדוד.

חישוב לפי תקן EOTA TR029

דרך הכי קלה לחישוב  :תוכנה חישוב

חישוב לפי תקן EOTA TR029

דרך קלה לחישוב  :אפליקציה בטלפון

חישוב לפי תקן EOTA TR029

דרך בינונית לחישוב  :חישוב מופשט לפי חוברת

חישוב לפי תקן EOTA TR029

דרך קשה יותר לחישוב  :ידנית לפי התקן
 )1בדיקת שליפה
 ) 1.1בדיקת כשל שליפה בפלדה
NRd,s = As x fuk / γMs = 43,3 kN
5.2.2.2
כל עוגן יחזיק  4,33טון בעומס תכן בשליפה לפי כשל בפלדה.
 ) 1.2בדיקת כשל חיבור עוגן לבטון
NRd,p = fB . N0Rd,p
בטון בfB = 1,1 () 30-
חוזק נומינלי לפי N0Rd,p = Pull-out
=> NRd,p = 6,2 x 30 / 50 = 3,7
kN
כל עוגן יחזיק  0,37טון בעומס תכן בשליפה לפי כשל בחיבור העוגן.
 ) 1.3בדיקת כשל לפי קונוס הבטון
(NRk,c = N0Rk,c . Ac,N/A0c,N . ψs,N . ψRe,N . ψec,N . ψucr,N ) 5.2.2.4
= NoRk,c = 7,2 x (fck,cube)0,5 x (hef)1,5 = 7,2 x (40)0,5 x 301,5
9,98kN
A0c,N =scR,N . scR,N = 2 x 60 x 60 = 7200
mm2
scR,N = 2 . hef = 60 mm
Ac,N = 7200 mm2
ψs,N = 0,7+0,3x(100/100) = 1
ψRe,N = 0.5+30/200= 0.65
ψec,N = 1
בטון סדוק)( ψucr,N = 1
NRk,c = 6,5 kN
NRd,c = NRk,c / ψMc,N = 6,5 / 1,8 = 3,6 kN

5.2a
5.2b

5.2c
5.2d
5.2e
5.2f
5.2.2.1

>=>

כל עוגן יחזיק  0,36טון בעומס תכן בשליפה לפי כשל בקונוס הבטון.

סיכום
בשליפה
בשליפה ,כשל הראשון תהיה בעומס תכן  0,36טון לכל עוגן

 )2בדיקת גזירה
 ) 2.1בדיקת כשל גזירה בפלדה
VRd,s = 0,5 x As x fuk / γMs = 20,2 kN

5.2.2.2

=>

כל עוגן יחזיק  2טון בעומס תכן בגזירה לפי כשל בפלדה.

 ) 2.2בדיקת כשל קצה הבטון
רחוק מכל
קצה
 ) 2.3בדיקת כשל pry-out
כל העוגן מחזיק  0,36טון בעומס תכן בגזירה לפי כשל Pry-out

VRd,cpr = NRd,c = 3,6 kN

סיכום
בגזירה
הכשל הראשון תהיה לפי כשל " " pry-outבkN 3.6-לכל עוגן .ל 4-עוגנים ,זה  kN, 14.4מעל העומס הנדרש של kN.11
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