
טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(*

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן
)mm(  30.543.337.959.145.166.378.089.0100.7עומק התקנה אפקטיבי

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

עומס כשל אופייניב
שליפה

Nrk,cone

kN

10.117.214.127.418.232.541.550.660.9
Nrk,pull8.313.211.022.0-----
Nrk,steel16.516.532.432.448.348.372.488108.1

Vrk4.26.69.113.314.620.335.255.964.9גזירה

עומס תכן
Nrd4.67.37.312.212.218.127.733.733.8שליפה

Vrd3.45.37.310.611.716.228.244.751.9גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec3.35.25.28.78.712.919.824.124.2שליפה
Vrec2.43.85.27.68.311.620.131.937.1גזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

7.112.09.819.212.822.829.135.442.6

Nrk,pull3.95.02.29.95.512.116.520.930.8

 Nrk,steel16.516.532.432.448.348.372.488108.1
Vrk4.26.69.113.314.620.335.255.964.9גזירה

עומס תכן
Nrd2.12.81.55.53.76.711.013.917.1שליפה

Vrd3.45.37.310.611.716.228.244.751.9גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec1.52.01.03.92.64.87.910.012.2שליפה

Vrec2.43.85.27.68.311.620.131.937.1גזירה

C1
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

7.112.09.819.212.822.829.135.442.6

Nrk,pull2.25.02.28.84.411.016.517.619.8

 Nrk,steel16.516.532.432.448.348.372.488108.1

Vrk2.53.96.19.29.113.618.943.647.4גזירה

עומס תכן
Nrd1.22.81.54.92.96.111.011.711.0שליפה

Vrd2.03.14.97.47.310.915.134.937.9גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec0.92.01.03.52.14.47.98.47.9שליפה

Vrec1.42.23.55.35.27.810.824.927.1גזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך העוגן

mm

30-10050-10060-16075-15080.0100-200

dext7.910.212.514.716.818.5קוטר חיצוני 

d06810121416קוטר קידוח בבטון

hb,min80100105125150160עובי בטון מינימאלי

df91214161820קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

copt4565559070100120135150מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin404050505555606070מרחק מינימאלי מקצה הבטון

sopt90130115180135200240270300מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin404050505555606070מרחק מינימאלי בין העוגנים

Timp,maxNm203203440950950950מומנט מקסימאלי למברגת אימפקט 

.ETA 16/0867 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן *
המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. לחישוב תסבולת בגזירה, יש לחשב בכל מצב לפי יישום כל עוגן.

BT2

BT2

מאפיינים
• טכנולוגיה: הברגה ישירה	
• לשימוש חוזר	
• אישור לרעידת אדמה	

אפליקציות שונות
• עיגון רגל תבנית יציקה	
• עיגון מעקות, כסאות, מדרגות	
• עיגון חיזוק קירות נגד פיצוץ	
• עיגון קירות מסך וקירות אקוסטיים	

European 
Technical 

Assessment
ETA-16/0867- ETAG001 - option 1
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חישוב עוגן Blue-Tip 2 Screwbolt לפי יישום
ENV 1992:4-2018 צורת חישוב מופשטת לפי

הערות

 - לפי תקן 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

 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 = 11 . )25(0,5 . heff

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

לבטון סדוק        1,5 /1,5

No
rd,pkN

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן

heff30.543.337.959.145.166.378.089.0100.7

-*-*-*-*-*4.26.76.711.1בטון לא סדוק

1.92.51.35.03.36.110.012.715.6בטון סדוק

1.12.51.34.42.75.610.010.710.0סייסמי

C20/25C25/30C30/37C40/50C50/60סוג הבטון

fB,p1.001.101.221.411.58

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

fB,C1.001.101.221.341.411.55

fB = )         (0,5fck

25

fB = )         (0,5fck

25

No
rd,ckN

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן

heff30.543.337.959.145.166.378.089.0100.7

5.18.78.613.911.116.525.330.830.9בטון לא סדוק

3.66.16.09.77.811.517.721.621.6בטון סדוק/סייסמי

* כשל לפי קונוס הבטון קודם לכשל זה.
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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

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן

30.543.337.959.145.166.378.089.0100.7

400.720.650.680.610.650.600.590.570.57

500.770.690.720.640.680.630.610.590.58

600.830.730.760.670.720.650.630.610.60

700.880.770.810.700.760.680.650.630.62

800.940.810.850.730.800.700.670.650.63

1001.000.880.940.780.870.750.710.690.67

1250.981.000.850.960.810.770.730.71

1501.000.921.000.880.820.780.75

1750.990.940.870.830.79

2001.001.000.930.870.83

2100.950.890.85

2501.000.970.91

2701.000.95

3001.00

heff s

  Nrd,s 1.3 כשל בחומר העוגן

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16BT16סוג העוגן

Nrd,s11.021.632.248.358.772.1153.8

Nrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

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

Z מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון לפי כיוון   fRN

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן

30.543.337.959.145.166.378.089.0100.7

400.930.800.850.720.790.700.670.650.63

501.000.880.940.780.870.750.710.690.66

600.961.000.840.940.800.750.720.70

701.000.891.000.850.800.760.73

800.950.900.840.800.76

901.000.950.880.830.79

1001.000.920.870.83

1100.970.910.86

1201.000.940.89

1300.980.93

1401.000.96

1501.00

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

BT23



BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן

Vrd,s5.310.616.228.244.751.9

2 - כשל בגזירה

Vrd,s 2.1 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

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

Vo
rd,ckN

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן

30.543.337.959.145.166.378.089.0100.7

302.022.142.202.412.372.592.823.043.28

402.993.163.223.503.453.744.034.324.61

504.074.284.364.704.645.005.355.706.05

605.245.495.596.005.926.356.777.177.59

706.506.796.917.397.307.798.278.739.21

807.848.178.318.858.759.319.8610.3810.91

909.259.639.7810.3910.2810.9111.5212.1012.69

10010.7311.1611.3212.0111.8712.5713.2513.8914.55

12013.8914.4014.6015.4315.2716.1116.9117.6818.45

14017.2817.8918.1319.0918.9119.8920.8321.7122.61

16020.9021.6121.8722.9922.7723.8924.9625.9726.99

18024.7325.5325.8327.0926.8428.1129.3230.4531.59

heff c

α = 0,1 . )heff/c(0,5

β = 0,1 . )d/c(0,2 

4BT2



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

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500

וק
סד

ון 
בט

Vo
rd,ckN

BT2 6BT2 8BT2 10BT2 12BT2 14BT2 16סוג העוגן

30.543.337.959.145.166.378.089.0100.7

301.431.521.551.711.681.842.002.162.32

402.122.242.282.482.442.652.863.063.27

502.883.033.093.333.293.543.794.034.29

603.713.893.964.254.204.504.795.085.37

704.604.814.895.235.175.525.866.196.52

805.555.795.886.276.206.596.987.357.73

906.556.826.937.367.287.728.168.578.99

1007.607.908.028.508.418.919.399.8410.30

1209.8410.2010.3410.9310.8211.4111.9812.5213.07

14012.2412.6812.8413.5313.3914.0914.7515.3816.01

16014.8115.3115.4916.2816.1316.9217.6818.4019.12

18017.5218.0818.3019.1919.0119.9120.7721.5722.37

heff c

γזוית העומס בגזירה יחסית לקצה הבטון

γ

V טון
הב

ה 
קצ

γ0o20o30o40o50o60o70o80o90o

fγ,V11.051.131.241.401.641.972.322.50

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.

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

fB,c1.001.101.221.341.411.55
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

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

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(

6BT2



מידות ומק''טים

BT2

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(

BT2 6/30DFM14300017.96109306105

BT2 6/50DFM14300027.96139506105

BT2 6/60DFM14300037.96139606105-20

BT2 6/80DFM14300047.961398061025-40

BT2 6/100DFM14300057.9613910061045-60

BT2 8/50DFM143000610.281712508135

BT2 8/75DFM143000710.2817127581325

BT2 8/100DFM143000810.28171210081325-50

BT2 10/60DFM143000912.5102214609.5175

BT2 10/75DFM143001012.5102214759.51715

BT2 10/100DFM143001112.51022141009.51715-40

BT2 10/120DFM143001212.51022141209.51735-60

BT2 10/140DFM143001312.51022141409.51755-80

BT2 10/160DFM143001412.51022141609.51775-100

BT2 12/75DFM143001514.71225167511.5195

BT2 12/100DFM143001614.712251610011.51925

BT2 12/150DFM143001714.712251615011.51950-75

BT2 14/80DFM143001816.81428188013.2215

BT2 16/100DFM143001918.516302010013.2245

BT2 16/130DFM143002018.516302013013.22435

BT2 16/150DFM143002118.516302015013.22420-55

BT2 16/200DFM143002218.516302020013.22470-105

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

L

tfix

heff

df

Lh

dh

h1

h

d0 d1
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