
.ETA 		/		4	 ומבוססים על תקן EAD 						-		-				 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן אירופאי לעיגון מכני

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

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

.pull-out-הערה : רשום "-" במקרים שבו כשל לפי קונוס הבטון מקדים כשל ב *

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(
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Lאורך הבורג
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				9				8	9						4				4		hnomעומק התקנה נומינאלי

					84											484			heff4עומק התקנה אפקטיבי

				4					8		dקוטר קידוח בבטון

						8																							hb,minעובי בטון מינימאלי

		8			4			9	dfקוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

									98			98			8								coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

				9	8					4		cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

9									9					9										44							soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

				9	8					4		sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

	4					9							TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן חץ	 
 	carbon steel :סוג פלדה
 	fuk = 			 N/mm	 ; fyk = 4		 N/mm	

 		-8µ Zn :גלוון

European
Approval

ETA 		/		4	 - EAD 			-			-		-				

MTH31



מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.MTH 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.
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MTH 	X			49	9											

MTH 	X			49														

MTH 	X8		49			8										

MTH 	X9		49			9										

MTH 	X				494									4				

MTH 	X				49	4													

MTH 	X				49															

MTH 	X				49	8													

MTH 	X	4		498			4					8				

MTH 	X				499									9				

MTH 	X																						

MTH 	X																						

MTH 	X	8					9		8											

MTH 8X		849		8											

MTH 8X							8						-				-					

MTH 8X9				4	89					-				-4				

MTH 8X								8							-				-					

MTH 8X								8							-				-8				

MTH 8X							48							-		9	-						

MTH 		X		84		4													

MTH 		X9				8			9					-				-					

MTH 		X						98									-		4	-					

MTH 		X							4									-				-9				

MTH 		X																	-		9	-						
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d	
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בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110
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MTH 		X			849	9									-					-						

MTH 		X			849											-					-						

MTH 		X9	8494			9		9		-8		-					

MTH 		X							8						9		-8			-4				

MTH 		X	4									4		9		-8			-					

MTH 		X						4							9		-8			-9				

MTH 		X	8					9			8		9		-8	9	-						

MTH 		X			849								9		-8				-						

MTH 		X			849								9		-8				-	8				

MTH 	4X									4													

MTH 	4X	4							4	4						4				

MTH 	4X						8		4													

MTH 	4X			849	4	4														

MTH 	4X			8498		4														

MTH 		X						9							4							8

MTH 		X	4									4		4							8

MTH 		X														4							8

MTH 		X			84998						4								8

MTH 		X			8										4				4			8

MTH 		X	8	8			8			8		4								8

MTH 		X																							

MTH 		X			8														8				

MTH 		X			8																				
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