
טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(*
BT5BT6BT8BT10BT12BT16סוג העוגן

)mm(  6.57.59.511.51418קוטר העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

עומס כשל אופייניב
שליפה

Nrk,cone

kN

6.914.025.747.163.777.2

Nrk,pull2.610.622.136.858.470.4
Nrk,steel11.118.038.560.782.7153.8

Vrk5.69.019.330.441.476.9גזירה

עומס תכן
Nrd1.65.913.322.135.042.2שליפה

Vrd3.76.012.820.227.651.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec1.14.29.515.825.030.2שליפה
Vrec2.64.39.214.519.736.6גזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

4.910.018.333.745.555.1

Nrk,pull1.45.912.320.432.439.1

 Nrk,steel11.118.038.560.782.7153.8
Vrk5.69.019.330.441.476.9גזירה

עומס תכן
Nrd0.93.37.412.319.523.5שליפה

Vrd3.76.012.820.227.651.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec0.62.35.38.813.916.8שליפה

Vrec2.64.39.214.519.736.6גזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך העוגן

mm

30-5030-14050-10060-24075-200100-240

hnom25456090110125עומק התקנה נומינלי

d0568101216קוטר קידוח בבטון

hb,min101520202535עובי בטון מינימאלי מעבר לקדח

df88-911-1213-1415-1619-20קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

copt25456090110125מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin253040506580מרחק מינימאלי מקצה הבטון

sopt5090120180220250מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin303040506580מרחק מינימאלי בין העוגנים

.Powers Australia Ltd ומבוססים על נתוני יצרן ENV 1992-4 : 2018 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן *
.ENV אינו כלול בתקן אירופאי BT14 בורג

המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. לחישוב תסבולת בגזירה, יש לחשב בכל מצב לפי יישום כל עוגן.

BT Eye

BT

BT CSK

Fire Resistance 
Classification

R120
Efectis R2014

בדיקה
באתר

European
Approval

ETA-08/0121- ETAG001 - option 1

BT (Blue-Tip Screwbolt)

מאפיינים
• טכנולוגיה: הברגה ישירה	
• 	fuk = 1000 N/mm2 ; fyk = 900 N/mm2

• 	40-50µ 5-8 /טרמודיפוזיוניµ Zn :גלוון
• לשימוש חוזר עד מחיקת הפס הכחול	
• אישור לרעידת אדמה בגרסה 	

ESR-3889 אמריקאית בהתאם לתקן

אפליקציות שונות
• עיגון רגל תבנית יציקה	
• עיגון מעקות, כסאות, מדרגות	
• עיגון חיזוק קירות נגד פיצוץ	
• 	)BT Eye( "עיגון "סנפלינג
• עיגון קירות מסך וקירות אקוסטיים	

American
Approval

ESR 3889

בדיקת מעבדה
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חישוב עוגן BT (Blue-Tip Screwbolt) לפי יישום
ENV 1992-4 : 2018 צורת חישוב מופשטת לפי

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

 No
rd,p25-לפי בטון ב Pull-out חוזק תכן נומינלי של העוגן בשליפה

fBמקדם השפעת סוג הבטון

heff)mm( עומק התקנת העוגן

Nrd,p = No
rd,p . fB "PULL-OUT" 1.1 כשל לפי

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

 No
rd,cחוזק תכן נומינלי העוגן בשליפה לפי קונוס הבטון

fBמקדם השפעת סוג הבטון

fANמקדם השפעת מרחק בין העוגנים

fRNמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

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

No
rd,pkN

BT5BT6BT8סוג העוגן

heff253045654560

1.43.65.37.79.012.0בטון לא סדוק

0.82.03.04.35.06.7בטון סדוק

BT10BT12BT16סוג העוגן

heff50759070901107590125

11.216.720.120.326.131.923.027.638.4בטון לא סדוק

6.29.311.211.314.517.712.815.421.3בטון סדוק

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

fB1.001.101.221.341.411.481.55

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

fB1.001.101.221.341.411.481.55

No
rd,ckN

heff2530404550606570

3.54.67.18.59.913.014.716.4בטון לא סדוק

2.53.35.16.07.19.310.511.7בטון סדוק

heff7590100110125140175190

18.224.028.132.439.246.564.973.5בטון לא סדוק

13.017.120.023.128.033.146.352.4בטון סדוק

fB = )         (0,5fck

25

fB = )         (0,5fck

25
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c)mm( מרחק עד קצה הבטון

יש להכפיל את המקדמים 
לחוד או ביחד לכל הכיוונים.  

לדוגמא, עוגן בפינת הבטון.

fRN = fRN,y . fRN,z

fAN  מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים

254045607090110125140

300.700.630.610.580.570.560.550.540.54

400.770.670.650.610.600.570.560.550.55

500.830.710.690.640.620.590.580.570.56

600.900.750.720.670.640.610.590.580.57

700.970.790.760.690.670.630.610.590.58

801.000.830.800.720.690.650.620.610.60

900.880.830.750.710.670.640.620.61

1000.920.870.780.740.690.650.630.62

1100.960.910.810.760.700.670.650.63

1251.000.960.850.800.730.690.670.65

1501.000.920.860.780.730.700.68

1750.990.920.820.770.730.71

2001.000.980.870.800.770.74

2501.000.960.880.830.80

3001.000.950.900.86

3501.000.970.92

4001.000.98

4201.00

heff s

 Nrd,s = As . fuk  / 1,4 1.3 כשל בחומר העוגן

Nrd,s

BT5BT6BT8BT10BT12BT14BT16סוג העוגן

As11.118.038.560.782.7117.8153.8

kN7.912.827.543.359.184.1109.9

Nrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

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

fRN   מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

254045607090110125140

250.830.710.690.640.620.590.580.570.56

300.900.750.720.670.640.610.590.580.57

401.000.830.800.720.690.650.620.610.60

500.920.870.780.740.690.650.630.62

601.000.940.830.790.720.680.660.64

701.000.890.830.760.710.690.67

800.940.880.800.740.710.69

901.000.930.830.770.740.71

1000.980.870.800.770.74

1251.000.960.880.830.80

1501.000.950.900.86

1751.000.970.92

2101.001.00

cheff

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

fRN = 0.5 + c
3 . heff

S1-2

S1-3

Cz

Cy

קצה הבטון

טון
הב

ה 
קצ

As)mm2( שטח חתך פעיל של העוגן

10BT (Blue-Tip Screwbolt)



Vrd,s

BT5BT6BT8BT10BT12BT16סוג העוגן

As11.118.038.560.782.7153.8

kN3.76.012.820.227.651.3

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

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

Vo
rd,ckN

BT5BT6BT8סוג העוגן

25304065456090

301.912.012.162.322.272.422.66

402.842.983.183.383.323.513.83

503.884.064.304.564.494.725.11

605.025.235.525.835.746.026.48

706.246.496.837.197.087.417.94

807.547.828.218.638.518.879.48

908.919.239.6810.1410.0010.4211.10

10010.3510.7111.2111.7211.5712.0312.78

12013.4213.8614.4715.0914.9115.4616.36

14016.7317.2617.9718.7018.4819.1320.18

16020.2720.8721.6922.5422.2823.0324.23

18024.0124.6925.6226.5826.2927.1428.49

heff c

α = 0,1 . )heff/c(0,5

β = 0,1 . )d/c(0,2 

BT (Blue-Tip Screwbolt)11



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

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

Vo
rd,ckN

BT10BT12BT16סוג העוגן

50759070901107590125

504.735.135.345.225.545.825.605.876.44

707.427.978.258.108.528.908.618.979.72

808.899.519.839.6610.1410.5710.2410.6411.49

9010.4311.1311.4911.3011.8312.3111.9412.3913.33

10012.0512.8213.2213.0113.5914.1213.7214.2215.24

12015.4816.4116.8816.6217.3217.9517.4718.0619.27

14019.1520.2320.7820.4921.3022.0221.4722.1523.55

16023.0524.2924.9224.5825.5026.3225.7126.4828.05

18027.1728.5629.2628.8829.9230.8430.1531.0232.78

20031.4733.0333.8133.3934.5435.5634.7935.7537.70

22537.1238.8839.7639.2840.5841.7340.8741.9544.13

25043.0545.0145.9945.4646.9148.1747.2248.4250.83

heff c

וק
סד

ון 
בט

Vo
rd,ckN

BT5BT6BT8סוג העוגן

25304565456090

301.351.431.531.641.611.711.89

402.012.112.252.402.362.492.71

502.752.883.053.233.183.343.62

603.553.703.914.134.074.264.59

704.424.604.845.095.025.255.62

805.345.545.826.116.036.296.72

906.316.546.857.187.097.387.86

1007.337.597.948.318.208.529.06

1209.519.8210.2510.6910.5610.9511.59

14011.8512.2212.7313.2513.0913.5514.29

16014.3614.7815.3615.9615.7816.3117.16

18017.0017.4918.1518.8318.6219.2220.18
וק

סד
ון 

בט

BT10BT12BT16סוג העוגן

50759070901107590125

503.353.633.783.703.924.123.974.164.56

705.265.645.855.746.046.316.106.356.89

806.306.746.976.847.187.487.257.548.14

907.397.898.148.008.388.728.468.789.44

1008.549.089.369.219.6310.009.7210.0710.80

12010.9611.6211.9611.7712.2712.7112.3812.7913.65

14013.5714.3314.7214.5115.0915.6015.2115.6916.68

16016.3317.2117.6517.4118.0718.6518.2118.7619.87

18019.2420.2320.7320.4621.2021.8521.3621.9723.22

20022.2923.3923.9523.6524.4725.1924.6525.3326.71

22526.3027.5428.1627.8328.7529.5628.9529.7131.26

25030.4931.8832.5832.2033.2234.1233.4534.3036.01

heff

heff

c

c
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Pryout 2.3 כשל לפיVrd,cp =  k . Nrd,c

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

k
1h < 60 מ''מ

2h > 60 מ''מ

Nrd,c)1.2 ראה חישוב כשל בשליפה(

γזוית העומס בגזירה יחסית לקצה הבטון

γ

V טון
הב

ה 
קצ

γ0o20o30o40o50o60o70o80o90o

fγ,V11.051.131.241.401.641.972.322.5

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.

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

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.

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   =   
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

עוגן Adit BT Eye בבטון

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(.

3( להבריג את העוגן באמצעות מפתח או מברגת אימפקט )יש לעצור לאחר הצמדת ראש הבורג לחומר המוצמד(. 

עבור עוגן BT16, נדרשת מברגה חשמלית בעלת עוצמה להתקנה בבטון בעל חוזק גבוה.

123

BT Eye 12סוג העוגן

בטון לא סדוק

Nrkעומס כשל בשליפה
kN

40.0

Nrec13.3עומס מומלץ בשליפה

בטון סדוק

Nrkעומס כשל בשליפה
kN

22

Nrec8.3עומס מומלץ בשליפה

העוגן BT Eye12 מתאים לפעולות ב-'סנפלינג', בהתקנה בעומק 90 מ''מ בבטון ב-30.

ת ק י ד ב
מעבדה

BS EN795 or PD CEN-TS 16415 Type A מתאים לדרישות עומסים המופיעים בתקנים לעבודות בגובה
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מידות ומק''טים

BTL

tfix

heff

df

Lh

dh

h1

h

d0 d1

מק"טתיאור פריט

קוטר
הבורג

d1 )mm(

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d0 )mm(

קוטר
ראש

dH )mm(

קוטר קידוח
באלמנט 

מוצמד
df )mm(

אורך

 
L )mm(

עובי ראש

LH )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

עובי חומר 
 מוצמד מקס'

tfix )mm(

BT 5/50270056.55127505725

BT 6/50270167.56139506105-10*

BT 6/80270227.561398061035-40*

BT 6/100270247.5613910061055-60*

BT 6/120270267.5613912061075-80*

BT 6/140270287.5613914061095-100*

BT 8/50270309.5817115081314*

BT 8/75270359.5817117581339*

BT 8/100270409.58171110081340-64*

BT 10/602704511.5102213609.51710*

BT 10/752705011.5102213759.51725*

BT 10/1002705511.51022131009.51710-50*

BT 10/1102704611.51022131109.51720-60*

BT 10/1202706011.51022131209.51730-70*

BT 10/1402704811.51022131409.51750-90*

BT 10/1602705211.51022131609.51770-110*

BT 10/2002705411.51022132009.517110-150*

BT 10/2402705611.51022132409.517150-190*

BT 12/7527065141225157511.51921*

BT 12/100270701412251510011.51946*

BT 12/150270751412251515011.51940-106*

BT 12/200270641412251520011.51990-146*

BT 16/100270801816301910013.22446*

BT 16/130270661816301913013.2245-76*

BT 16/150270851816301915013.22425-96*

* הפחתת עומסים כתוצאה מהתקנה בעומק מופחת. יש לחשב את תסבולת הבורג לפי עומק התקנה זאת.
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BT Csk

BT Eye

dH

LH L

מק"טתיאור פריט

קוטר
הבורג

d1 )mm(

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d0 )mm(

קוטר ראש

dH )mm(

קוטר קידוח
באלמנט 

מוצמד
df )mm(

אורך

L )mm(

עובי ראש

LH )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

עובי חומר 
מוצמד מקס'

tfix )mm(

BTcsk 8/50273109.5820.211507HEX 614

BTcsk 8/75273159.5820.211757HEX 639

BTcsk 8/100273209.5820.2111007HEX 650

BTcsk 10/602732511.51024.213608.5HEX 810

BTcsk 10/752733011.51024.213758.5HEX 825

BTcsk 10/1002733511.51024.2131008.5HEX 850

BTcsk 12/7527340141227.715759.5HEX 1020

BTcsk 12/10027345141227.7151009.5HEX 1046

BTcsk 12/15027350141227.7151509.5HEX 1096

.)BTcsk 12/100 GG : לאחר השם )דוגמא GG אפשר להזמין את העוגנים בגילוון טרמודיפוזיוני.  נא לציין

es L

מק"טתיאור פריט
קוטר הבורג

d1 )mm(

קוטר קידוח
)לב הבורג(
d0 )mm(

קוטר עין

es )mm(

אורך 

L )mm(

BT Eye 12/10027220141221.6100

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