
.ETA 		/		9	 ומבוססים על נתוני תקן EN 	99	-4 : 			8 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, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(
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	4	4			9	88			hnomעומק התקנה נומינאלי

							8				heff48עומק התקנת העוגן

4									8	dקוטר קידוח בבטון

										4							hb,minעובי בטון מינימאלי

				8	4			df9קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

	.	8					.							9		coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

							8						cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

													8	44	soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

							8						sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

												4		TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

Fire Resistance 
Classification

R			

European
Approval

ETA-		/		9	- ETAG			 - option 	

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן חץ	 
 	Carbon steel :סוג פלדה
 		-8µ Zn :גלוון
 	C	-ו C	 מאושר לרעידות אדמה

אפליקציות שונות
חיבור קונסטרוקטיבי לבטון סדוק	 
חיבור קונסטרוקציה פלדה	 
חיבור כיסאות, מעקות	 
חיבור עמודי תאורה, עמודי חשמל	 

ה ק י ד ב
ר ת א ב
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ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי
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Nrk,pull	.	9.8		.			.			.	
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	.8		.			.		9.8	.	Nrdשליפה

.8	.44			4.	9.8	.	Vrdגזירה
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	.		.8		.8			.		Nrec4.שליפה

.4		8.9		.			.	Vrec4.4גזירה
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Nrk,pull-4.			.	9.8		.	

 Nrk,steel-		.44	.4		.				.	

	.8		.		.8			.		Vrk-גזירה

עומס תכן
	.		9.8	.			Nrd-4.שליפה

.8	.44			4.	Vrd-9.8גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.		.		.	-Nrecשליפה

.4		8.9		.			.	Vrec-גזירה
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4			9	88			hnomעומק קידוח

				8				heff48עומק התקנת העוגן

.MTP M		 בקוטר 16 מ''מ, הנתונים מתייחסים לעוגן *

מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.MTP-X 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.
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מידות ומק''טים
MTP-X

L

tfix

heff

h	

hb,min

d	

SW

MTP-X

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

קוטר אורך 
הסוגרת

עובי חומר עומק קידוח
אות מסומנת מוצמד מקס.

בראש העוגן d	
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

h	
)mm(

tfix
)mm(

*MTP-X M8x		APX	8			8				*4		A

MTP-X M8x		APX	8			8						9C

MTP-X M8x9	APX	8	9	89						9E

MTP-X M8x			APX	8			8							49G

MTP-X M		x9	APX			9			9							E

MTP-X M		x			APX																F

MTP-X M		x			APX																G

MTP-X M		x			APX																H

MTP-X M		x			APX														8	K

MTP-X M		x	8	APX			8				8								L

*MTP-X M		x8	APX			8			8		9*			D

MTP-X M		x			APX											98	4E

MTP-X M		x			APX											98		4F

MTP-X M 		x			APX											98		4G

MTP-X M		x			APX											98		4H

MTP-X M		x			APX											98		4I

MTP-X M		x	8	APX			8				8		98	84L

MTP-X M		x			APX											98			4M

MTP-X M		x	4	APX			4				4		4				8I

MTP-X M		x			APX											4				8K

MTP-X M		x			APX											4						O

MTP-X M		x			APX											4						Q

MTP-X M		x			APX																	K

MTP-X M		x			APX																	M

MTP M	4x			AP	4				4										N

MTP M	4x			AP	4				4										P

* עומק התקנה מוקטן הגורם להפחתת עומסים.

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