
CT50Pro + ATR

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

Brandname of Chemfix PESF

מאפיינים
• 	compressive strength 43.5 N/mm2

• 	flexural strength : 15.9 N/mm2

• 	flexural modulus  2803
• 	tensile strength  9.3 N/mm2

• 	E-modulus : 4874.5

אפליקציות שונות
• בטון	
• בלוקים	
• אבנים קשות	

+
ATR )מוט הברגה(

M8M10M12M16M20M24M27M30קוטר מוט

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

5.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

43.151.469.584.2133.5183.4238.2282.3

Nrk,adh21.426.837.053.284.0105.0127.4145.4

Nrk,steel18.029.042.079.0122.0176.0230.0280.0

Vrk9.015.021.039.061.088.0115.0142.5גזירה

עומס תכן
Nrd9.912.417.124.638.948.659.067.3שליפה

Vrd7.212.016.831.248.870.492.0114.0גזירה

Nrec7.18.912.217.627.834.742.148.1שליפהעומס מומלץ

Vrec5.18.612.022.334.950.365.781.4גזירהעומס שירות
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 ל

טון
ב
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דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

43.151.469.584.2133.5183.4238.2282.3

Nrk,adh21.426.837.053.284.0105.0127.4145.4

Nrk,steel29.246.467.4125.6196.0282.5367.0448.8

Vrk14.623.233.762.898.0141.2183.5224.4גזירה

עומס תכן
Nrd9.912.417.124.638.948.659.067.3שליפה

Vrd11.718.627.050.278.4113.0146.8179.5גזירה

Nrec7.18.912.217.627.834.742.148.1שליפהעומס מומלץ

Vrec8.413.319.335.956.080.7104.9128.2גזירהעומס שירות

ים
לל

 כ
ים

תונ
נ

d0קוטר קידוח

mm

1012141824283235

hnom8090110125170210250280עומק התקנה נומינלי

2020303040404050עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

TmaxNm10204080150200250300מומנט התקנה מקסימאלי

ml2.83.95.68.329437289כמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

271.247.913.69.35.54.5*280*80כמות חורים/אמפולה 410 מ''ל 

תקן
איכות 
הסביבה

בדיקה
באתר

2* הכמות התיאורטית גבוהה יותר אבל יש קושי לדייק בכמויות קטנות בהזרקה.

European
Approval

ETA 15/0008- ETAG 001

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA 11/0032 – ETAG 001 – masonry

 0756-CPD-0575
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

חישוב העוגן לפי יישום

הערות

 - לפי תקן ENV, 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

 )ENV 1992-4 : 2018  צורת חישוב מופשטת לפי תקן(

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,pסוג העוגןM8M10M12M16M20M24M27M30

hnommm8090110125170210250280טמפרטורהסוג בטון

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

24o/ 40o
בטון לא סדוק - יבש ורטוב

kN
9.712.216.824.138.147.657.866.0

50o/ 80o
8.710.714.620.832.440.048.054.1בטון לא סדוק - יבש ורטוב

20d ≥ heff ≥ 4d עם 

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

fTמקדם השפעת עומק התקנה

fB-cpCombined Pull-out מקדם השפעת סוג הבטון לפי כשל

fAN-cpCombined Pull-out מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים לפי כשל

fRN-cpCombined Pull-out מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון לפי כשל

 Nrd,p = No
rd,p . fT . fB-cp . fAN-cp . fRN-cp "COMBINED PULL-OUT" 1.1 כשל לפי

heffעומק התקנת העוגן

mm

708090100110125140150

scr210240270300330375420450מרחק קריטי בין העוגנים

smin354045505562.57075מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr105120135150165187.5210225מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin354045505562.57075מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

170200210240280300340400

scr51060063072084090010201200מרחק קריטי בין העוגנים

smin85100105120140150170200מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr255300315360420450510600מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin85100105120140150170200מרחק מינימאלי מקצה הבטון
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 combined pull-out מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים לפי כשל fAN-CP

M8M10M12M16M20M24M27M30סוג העוגן

עד
60 מ''מ*

עד
75 מ''מ*

עד
90 מ''מ*

עד
115 מ''מ*

עד
135 מ''מ*

עד
150 מ''מ*

עד
160 מ''מ*

עד
170 מ''מ*

400.610.590.580.560.550.540.540.54

500.640.610.600.570.560.560.550.55

600.670.630.620.590.570.570.560.56

700.690.660.640.600.590.580.570.57

800.720.680.650.620.600.590.580.58

900.750.700.670.630.610.600.590.59

1000.780.720.690.650.620.610.600.60

1250.850.780.740.690.650.640.630.62

1500.920.840.790.720.680.670.660.65

2001.000.950.890.800.750.720.710.70

2501.000.980.870.810.780.760.75

3001.000.950.870.840.810.79

3501.000.930.890.870.84

4000.990.950.920.89

4501.001.000.970.94

5001.000.99

6001.00

heff

s
* מעל לעומק זה יש להשתמש 

בטבלה של fAN לפי כשל לקונוס 
הבטון, בעמ' 167.

יש להכפיל את המקדמים לחוד

או ביחד לפי כיוון אנכי או אופקי.

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

fAN-cp = 0.5 + 0.5 . s
scr-np

fAN
מקדם השפעת מרחק בין 

העוגנים

s1-2
X1 מרחק בין עוגן

X2 ועוגן

S1-2

S1-3

scr-np = 20 x [Nrk,adh,לא סדוק x d/)7.5 x π x hnom(]0.5 ≤ 3 x 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

fRN-cp = 0.5 + 
c

scr-np

 combined pull-out מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון לפי כשל fRN-CP

M8M10M12M16M20M24M27M30סוג העוגן

עד
60 מ''מ*

עד
75 מ''מ*

עד
90 מ''מ*

עד
115 מ''מ*

עד
135 מ''מ*

עד
150 מ''מ*

עד
160 מ''מ*

עד
170 מ''מ*

400.720.680.650.620.600.590.580.58

500.780.720.690.650.620.610.600.60

600.830.770.730.680.650.630.630.62

700.890.810.770.710.670.660.650.64

800.950.860.810.740.700.680.670.66

901.000.900.850.770.720.700.690.68

1000.950.890.800.750.720.710.70

1251.000.980.870.810.780.760.75

1501.000.950.870.840.810.79

1751.000.930.890.870.84

2000.990.950.920.89

2501.001.001.000.99

2601.00

heff

c
* מעל לעומק זה יש להשתמש 

בטבלה של fRN לפי כשל לקונוס 
הבטון, בעמ' 168.
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fAN מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים

8090100110125150170210280300340400

600.630.610.600.590.580.570.560.550.540.530.530.53

700.650.630.620.610.590.580.570.560.540.540.530.53

800.670.650.630.620.610.590.580.560.550.540.540.53

900.690.670.650.640.620.600.590.570.550.550.540.54

1000.710.690.670.650.630.610.600.580.560.560.550.54

1200.750.720.700.680.660.630.620.600.570.570.560.55

1400.790.760.730.710.690.660.640.610.580.580.570.56

1800.880.830.800.770.740.700.680.640.610.600.590.58

2000.920.870.830.800.770.720.700.660.620.610.600.58

2501.000.960.920.880.830.780.750.700.650.640.620.60

3001.001.000.950.900.830.790.740.680.670.650.63

4001.001.000.940.890.820.740.720.700.67

5001.000.990.900.800.780.750.71

6001.000.980.860.830.790.75

7001.000.920.890.840.79

8001.000.940.890.83

9601.000.970.90

11001.000.96

12001.00

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

No
rd,c

heffmm8090100110120140160

kN26.231.336.742.348.260.774.2בטון לא סדוק

heffmm170200200240280300320

kN81.3103.7103.7136.3171.8190.5209.9בטון לא 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 = 7,7 . 250,5 . )heff(

1,5 / 1500 לבטון סדוק No
rd,c = 11 . 250,5 . )heff(

1,5 / 1500 לבטון לא סדוק

fB = )         (0,5fck

25

fAN = 0.5 +
s

6 . heff
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AsM8M10M12M16M20M24M27M30M33M36

mm238.160.387.6163.2254.7367.2477.3583.5721.8849.6

Nrd,skN

M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36סוג העוגן

10.015.322.742.065.394.0122.7149.3178.0209.6פלדה 4.8

12.019.328.052.781.3117.3153.3186.7240.6283.2פלדה 5.8

19.530.944.983.7130.7188.3244.7299.2370.1435.7פלדה 8.8

27.142.962.1116.4182.1262.1340.7416.4515.5606.9פלדה 10.9

)A4-70( SS316 13.921.731.658.891.7132.1נירוסטה----

)A4-80( SS316 18.128.841.978.8122.5176.3נירוסטה----

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

8090100110125150170210280300340400

500.710.690.670.650.630.610.600.580.560.560.550.54

700.790.760.730.710.690.660.640.610.580.580.570.56

800.830.800.770.740.710.680.660.630.600.590.580.57

900.880.830.800.770.740.700.680.640.610.600.590.58

1000.920.870.830.800.770.720.700.660.620.610.600.58

1251.000.960.920.880.830.780.750.700.650.640.620.60

1501.001.000.950.900.830.790.740.680.670.650.63

1751.000.970.890.840.780.710.690.670.65

2001.000.940.890.820.740.720.700.67

2501.000.990.900.800.780.750.71

3001.000.980.860.830.790.75

4001.000.980.940.890.83

5001.001.000.990.92

6001.001.00

heff c

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

fRN = 0.5 + 
c

3 . heff
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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

7.211.216.030.447.268.088.0108.0102.7125.8פלדה 4.8

7.212.016.831.248.870.492.0112.0138.8170.0פלדה 5.8

12.018.627.250.478.4113.0147.2179.5222.1261.4פלדה 8.8

15.224.135.165.3101.9146.8191.0215.9249.6283.2פלדה 10.9

)A4-70( SS316 8.312.819.235.355.179.5נירוסטה----

)A4-80( SS316 12.018.427.250.478.4112.8נירוסטה----

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 לבטון לא סדוק 
α = 0,1 . )heff/c(0,5

β = 0,1 . )d/c(0,2 

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

Vo
rd,ckN

M8M10M12M16M20M24M27M30סוג העוגן

8090110125170210250280

403.74.04.44.95.96.87.78.5

505.05.35.86.47.58.69.610.5

606.36.87.38.09.310.511.712.7

707.88.38.99.711.112.513.814.9

809.39.810.611.513.114.616.017.2

9010.911.512.313.315.116.718.319.6

10012.613.214.115.217.219.020.622.0

heff c

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

Vo
rd,ckN

M8M10M12M16M20M24M27M30סוג העוגן

8090110125170210250280

12517.017.818.920.322.624.826.828.4

15021.822.824.125.828.531.033.335.2

17527.028.229.731.634.737.640.242.3

20032.533.835.637.741.244.547.449.8

25044.346.048.250.855.259.162.665.5

30057.259.261.965.070.274.979.082.4

35071.173.476.580.286.291.696.3100.2

heff c

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

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
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:

ENV דרישות של תקן אירופאיmm

6810121416קוטר העוגן

7912141618חור בפלדה מוצמדת

ENV דרישות של תקן אירופאיmm

182022242730קוטר העוגן

202224263033חור בפלדה מוצמדת

s1 s2 sn-2 sn-1

cקצה הבטון

לפי תקן אירופאי ENV 1992-4 : 2018, 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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מדריך התקנה

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 90-30 דקות עד להתייבשות סופית.

1( לקדוח חור בקוטר מותאם לרשת כימי )12 עד 20 מ''מ(.

2( לדחוף את הרשת בבלוק.

*במקרים מסוימים, קל יותר להזריק את החומר ברשת לפני הכנסתו לבלוק )פעולה 3 לפני פעולה 2(

3( למלא את הרשת בחומר כימי.

4( להכניס את המוט בסיבוב.

5( להמתין שעה עד לייבוש הסופי.

12345

עיגון לבלוקים )שחורים(

מכוון שהבלוקים בארץ שונים מהבלוקים באירופה, לא ניתן להשתמש בנתונים טכניים של היצרן לגביהם.

לפי בדיקות רבות שערכנו על עיגון כימי בבלוקים, אפשר לצפות עומסים בשליפה עד הכשל מ-400 עד 1000 ק''ג. 

ההפרשים הגדולים נובאים מהאיכות המשתנה של הבלוק.

מומלץ לבצע בדיקה באתר לפני תחילת העבודה.

12345

או
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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

מידות ומק''טים

מק"טתיאור פריט

CT50Pro 410ml08464

CG410 08461אקדח הזרקה ידני

EG410 01461אקדח הזרקה חשמלי

PG410 02461אקדח הזרקה פנימאטי

M12x1000mm 23205רשת כימי

M16x1000mm 23210רשת כימי

M22x1000mm 23220רשת כימי

M12x50 51250ניילון לכימי

M16x85 51685ניילון לכימי

M16x130 51613ניילון לכימי

M20x85 52085ניילון לכימי

ATR

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
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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

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

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110
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CT50Pro + rebar

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

מאפיינים
• 	compressive strength 43.5 N/mm2

• 	flexural strength : 15.9 N/mm2

• 	flexural modulus  2803
• 	tensile strength  9.3 N/mm2

• 	e-modulus : 4874.5

אפליקציות שונות
• בטון	
• בלוקים	
• אבנים קשות	

Ø 8Ø 10Ø 12Ø 14Ø 16Ø 18Ø 20Ø 22Ø 25Ø 28Ø 32קוטר ברזל

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

43.151.469.584.284.2133.5133.5183.4183.4282.3344.9

Nrk,adh18.124.331.840.344.461.262.179.983.1118.1137.8

Nrk,steel28.043.062.084.4111.0139.5173.0208.3270.0338.7442.0

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0גזירה

עומס תכן
Nrd8.611.615.119.221.129.229.638.139.656.265.6שליפה

Vrd9.314.320.728.337.046.757.769.790.0112.5147.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec6.28.310.813.715.120.821.127.228.340.246.9שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2גזירה

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

hnomעומק התקנה נומינלי

mm

8090110125125170170210210280320

d0101216 (14)1820222527303540קוטר קידוח

3030304040505060608080עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

ml2.83.912 (6)161827385157121181כמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

252215107.97.13.32.2(65) 233*280*80כמות חורים לאמפולה 410 מ''ל 

נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן ENV 1992-4 : 2018 ומבוססים על נתון יצרן. 

שימוש בדבק כימי CT50Pro בטמפרטורה מעל 40oc או בקידוח יהלום גורם להפחתה גדולה של כוח ההדבקה.  אין זה מומלץ.

טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

heffעומק התקנת העוגן

mm

8090100110125150170

scr240270300330375450510מרחק קריטי בין העוגנים

smin4045505562.57585מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr120135150165187.5225255מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin4045505562.57585מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

200210240280300320400

scr6006307208409009601200מרחק קריטי בין העוגנים

smin100105120140150160200מרחק מינימאלי בין העוגנים

ccr300315360420450480600מרחק קריטי מקצה הבטון

cmin100105120140150160200מרחק מינימאלי מקצה הבטון

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

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

Brandname of Chemfix PESF

תקן
איכות 
הסביבה

בדיקה
באתר

+
קוץ / ברזל זיון

2* הכמות התיאורטית גבוהה יותר אבל יש קושי לדייק בכמויות קטנות בהזרקה.

European
Approval

ETA 15/0008- ETAG 001

 0756-CPD-0575
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חישוב העוגן לפי יישום

הערות

 - לפי תקן ENV, 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

 )ENV 1992-4 : 2018  צורת חישוב מופשטת לפי תקן(

heff(mm) עומק התקנת העוגן

hnom(mm) עומק התקנה נומינלי
fT =         

heff
hnom

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

fB0.971.001.021.041.071.11.121.15

No
rd,p810121416182022252832סוג העוגן

hnommm8090110125125170170210210280320טמפרטורהסוג בטון

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

24o/ 40o
בטון לא סדוק - יבש ורטוב

kN
8.411.414.818.820.728.629.037.338.855.164.3

50o/ 80o
7.610.213.116.518.224.924.932.133.446.354.0בטון לא סדוק - יבש ורטוב

20d ≥ heff ≥ 4d  עם 

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

fTמקדם השפעת עומק התקנה

fB-cpCombined Pull-out מקדם השפעת סוג הבטון לפי כשל

fAN-cpCombined Pull-out מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים לפי כשל

fRN-cpCombined Pull-out מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון לפי כשל  

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

810121416182022252832סוג העוגן

מעל
55 מ''מ*

מעל
70 מ''מ*

מעל
80 מ''מ*

מעל
90 מ''מ*

מעל
100 מ''מ*

מעל
105 מ''מ*

מעל
115 מ''מ*

מעל
120 מ''מ*

מעל
125 מ''מ*

מעל
140 מ''מ*

מעל
150 מ''מ*

400.620.590.580.570.570.560.560.550.550.550.54

500.640.620.600.590.580.580.570.570.560.560.55

600.670.640.620.610.600.590.590.580.570.570.56

700.700.660.650.630.610.610.600.590.590.580.57

800.730.690.670.650.630.620.610.610.600.590.58

900.760.710.690.660.650.640.630.620.610.600.59

1000.790.740.710.680.660.650.640.630.620.610.60

1200.850.780.750.720.700.680.670.660.650.640.63

1400.900.830.790.760.730.710.700.690.670.660.65

1801.000.920.870.830.790.770.760.740.720.700.69

2000.970.920.860.830.800.790.770.750.730.71

2501.001.000.960.910.880.860.830.810.780.76

3001.000.990.960.930.900.870.840.81

3501.001.001.000.970.930.890.87

4001.000.990.950.92

4801.001.001.00

heff

s

* מתחת לעומק זה יש להשתמש בטבלה של fAN לפי כשל לקונוס הבטון, בעמ' 189.

יש להכפיל את המקדמים לחוד

או ביחד לפי כיוון אנכי או אופקי.

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

fAN-cp = 0.5 + 0.5 x
s

scr-np
fAN

מקדם השפעת מרחק בין 
העוגנים

s1-2
X1 מרחק בין עוגן

X2 ועוגן

S1-2

S1-3

scr-np = 20 x [Nrk,adh,לא סדוק x d/(7.5 x π x hnom)]0.5 ≤ 3 x heff

 combined pull-out מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון לפי כשל fRN-CP

810121416182022252832סוג העוגן

מעל
55 מ''מ*

מעל
70 מ''מ*

מעל
80 מ''מ*

מעל
90 מ''מ*

מעל
100 מ''מ*

מעל
105 מ''מ*

מעל
115 מ''מ*

מעל
120 מ''מ*

מעל
125 מ''מ*

מעל
140 מ''מ*

מעל
150 מ''מ*

400.730.690.670.650.630.620.610.610.600.590.58

500.790.740.710.680.660.650.640.630.620.610.60

600.850.780.750.720.700.680.670.660.650.640.63

700.900.830.790.760.730.710.700.690.670.660.65

800.960.880.830.790.760.740.730.710.700.680.67

901.000.920.870.830.790.770.760.740.720.700.69

1000.970.920.860.830.800.790.770.750.730.71

1201.001.000.940.890.870.840.820.800.770.75

1401.000.960.930.900.880.850.820.79

1801.001.001.000.980.940.910.88

2001.001.000.950.92

2401.001.00

heff

c

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 
 + fRN-cp = 0.5קצ

c
scr-np

* מתחת לעומק זה יש להשתמש בטבלה של fRN לפי כשל לקונוס הבטון, בעמ' 190.
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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

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

fB1.001.101.221.341.411.481.55

No
rd,c = 11. 250,5 . (heff)

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

1,5 / 1500 לבטון סדוק

fB = (         )0,5fck

25

No
rd,ckN

heffmm8090100110125150170

26.231.336.742.351.267.481.3בטון לא סדוק

heffmm200210240280300320400

103.7111.6136.3171.8190.5209.9293.3בטון לא סדוק

fAN מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים

8090100110125150170200210240280320

600.630.610.600.590.580.570.560.550.550.540.540.53

700.650.630.620.610.590.580.570.560.560.550.540.54

800.670.650.630.620.610.590.580.570.560.560.550.54

900.690.670.650.640.620.600.590.580.570.560.550.55

1000.710.690.670.650.630.610.600.580.580.570.560.55

1250.760.730.710.690.670.640.620.600.600.590.570.57

1500.810.780.750.730.700.670.650.630.620.600.590.58

2000.920.870.830.800.770.720.700.670.660.640.620.60

2200.960.910.870.830.790.740.720.680.670.650.630.61

2501.000.960.920.880.830.780.750.710.700.670.650.63

3001.001.000.950.900.830.790.750.740.710.680.66

3501.000.970.890.840.790.780.740.710.68

4001.000.940.890.830.820.780.740.71

5001.000.990.920.900.850.800.76

6001.001.000.980.920.860.81

7001.000.990.920.86

8001.000.980.92

9001.000.97

9601.00

heff s

fAN = 0.5 +
s

6 . heff
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fRN מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

8090100110125150170200210240280320

600.750.720.700.680.660.630.620.600.600.580.570.56

700.790.760.730.710.690.660.640.620.610.600.580.57

800.830.800.770.740.710.680.660.630.630.610.600.58

900.880.830.800.770.740.700.680.650.640.630.610.59

1000.920.870.830.800.770.720.700.670.660.640.620.60

1251.000.960.920.880.830.780.750.710.700.670.650.63

1501.001.000.950.900.830.790.750.740.710.680.66

1751.000.970.890.840.790.780.740.710.68

2001.000.940.890.830.820.780.740.71

2501.000.990.920.900.850.800.76

3001.001.000.980.920.860.81

3501.000.990.920.86

4001.000.980.92

4801.001.00

heff c

2 - כשל בגזירה

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

Vrd,skN

mmØ8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32קוטר ברזל

ST500 9.314.320.728.337.046.757.769.790.0112.5147.3ברזל 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

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

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

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

Nrd,skN

mmØ8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32קוטר ברזל

ST500 20.030.744.360.779.3100.0123.6149.3192.9225.8315.7ברזל 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 = 0.5 + 
c

3 . heff
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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

Vo
rd,c = [  2,4 . dα . heff

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

β = 0,1 . (d/c)0,2 

ק 
דו

 ס
לא

ון 
בט

Vo
rd,ckN

Ø8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø22Ø25Ø28Ø32קוטר ברזל

8090110125125170170210210280320

606.346.757.327.818.049.069.3010.2710.6412.3913.77

707.778.258.909.469.7210.8711.1512.2312.6414.5916.10

809.299.8310.5711.1911.4912.7713.0714.2814.7316.8618.51

9010.8911.4912.3113.0013.3314.7415.0816.4016.8919.2120.99

10012.5513.2214.1214.8815.2416.7917.1518.5919.1321.6323.54

11014.2815.0216.0016.8317.2218.9019.3020.8421.4324.1126.16

12517.0017.8318.9419.8820.3222.1922.6424.3525.0027.9630.20

14019.8620.7822.0223.0623.5525.6226.1127.9928.7131.9434.38

15021.8322.8224.1425.2525.7727.9828.5030.5031.2534.6637.24

17527.0028.1629.6930.9831.5834.1134.7136.9937.8641.7244.62

20032.4933.8135.5637.0237.7040.5741.2443.8144.7849.0952.32

25044.3345.9948.1749.9950.8354.3655.1958.3359.5264.7368.60

30057.2359.2361.8564.0365.0469.2470.2273.9375.3481.4585.97

35071.0873.4376.5079.0480.2285.0986.2490.5192.1499.15104.32

40085.8288.5292.0594.9596.30101.85103.16108.01109.86117.77123.59

500117.73121.15125.60129.25130.95137.87139.50145.51147.81157.52164.64

600152.60156.75162.14166.54168.60176.91178.87186.05188.80200.33208.75

750209.86215.14221.97227.54230.13240.56243.03251.98255.43269.71280.09

cheff

fB = (         )0,5fck

25

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

3nc
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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

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

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

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את המוט בסיבוב.

5( להמתין 90-30 דקות עד להתייבשות סופית.

12345

מק''טים

מק"טתיאור פריט

CT50Pro 410ml08464

CG410 08461אקדח הזרקה ידני

EG410 01461אקדח הזרקה חשמלי

PG410 02461אקדח הזרקה פנימאטי
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