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קידוח,  ואומים,  ברגים  יציקה,  אחרי  לעיגון  עדכניים  פתרונות  הנותנת  הישראלי  בשוק  חברה  הינה  בע''מ  אדיט 

הדבקה ותיקונים לאפליקציות שונות בתחום הבנייה.  

סל המוצרים של חברת אדיט בע''מ כולל עוגנים כימיים, מכאניים, דבקי אפוקסי, ברגים ואומים, חומרים לחיפוי 

אבן, אום פרפר, מקדחים ועוד. 

אדיט בע''מ עובדת בשיתוף פעולה עם חברות מובילות בעולם בתחום הבנייה, כגון:

  "MKT" הגרמנית, "Chemfix" האנגלית, "G&B Fissaggi" האיטלקית ו-“CLOVERFIX” הספרדית.  

כולן חברות וותיקות, בעלות תקן ISO המתחייבות על איכות חומריהן.

צוות העובדים באדיט בע''מ הינו צוות אירופאי מקצועי, מיומן ובעל ניסיון רב. נשמח לספק לכם שירות בסטנדרטים 

אדיט בע''מ מלווה את המתכננים והקבלנים בשטח בכל שלב ושלב  שעדיין לא ראיתם.  מחלקת ההנדסה של 

בביצוע הפרויקטים.

בתקנים  המאושר  ההנדסי  הפתרון  בין  האופטימלי  השילוב  את  אפליקציה  לכל  למצוא  מתחייבת  בע''מ  אדיט 

והמחיר הטוב ביותר.

לאדיט בע''מ מחלקת ביצוע המאפשרת ללקוחותיה להבטיח את טיב הביצוע.

לביצוע  ואמריקאים  אירופאים  לסטנדרטים  בהתאם  ואישורים  תקנים  בעלי  מוצרים  עם  רק  עובדת  בע''מ  אדיט 

בטוח ומושלם.

החשמל,  חברת  אלקטרה,  סיבוס,  דניה  את  הכוללת  לקוחותיה  לרשימת  להצטרף  אתכם  מזמינה  בע''מ  אדיט 

מנרב, סולל בונה, שפיר, משרד החוץ, בסט, תדהר, אלום עשת, אלומאייר...

בתחום בו האיכות והאמינות קובעות, חשוב לא להתפשר ולבחור בחברה הטובה ביותר.  

לשירותכם, אדיט.

דוד מואס - מנכ''ל חברת אדיט בע''מ )טל': 054-3024643(

איב דה לטואר - מהנדס חברת אדיט בע''מ )טל': 054-7976110(

פרופיל חברה
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תוכן העניינים

1 - עוגנים מכניים

	-4בחירת עיגון

	בחירת עוגנים לחיפוי אבן

	אינדקס מושגים

1.1 עוגנים לעומסים כבדים זכר

1.2 עוגנים לעומסים כבדים נקבה

1.3 עוגנים לעומסים בינוניים
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		  		  GX-L

	8  		  GL

	9  		  CHEMFIX100 + ATR

		  		  CHEMFIX100 + REBAR

		  		  CHEMFIX200 + ATR

		  		  CHEMFIX200 + REBAR

		  	8  CHEMFIX10 + ATR

	4  		  CHEMFIX10 + REBAR

		  		   CT50PRO + ATR

		  	8  CT50PRO + REBAR

		  8	  ATR

	8  8	  ABE

	9  8	  BIE

		  8	  AUTO

		  89  BAUTO

		   TR023 חישוב לפי תקן

9	 לקוצים עם דבק כימי 

		  94 דוגמא לחישוב 

	4  9	 טבלאות הנדסיות 

4 - ברגים פלדה-פלדה

3 - עוגנים כימיים

2 - עוגני ניילון

3.1 עוגנים כימיים בהזרקה

+

+

+

+

+

+

+

+
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בחירת עיגון

עמודאפליקציות נפוצות
תקן 

אירופאי
בטון 
סדוק

פיצוץ
עומסי 

רוח
רעידת 
אדמה

TFE עוגנים בהברגה ישירה
לעומסים כבדים

עיגון תבניות, עיגון 
מעקות, עיגון כללי

8

SZ
 עוגן דינמי 

לעומסים כבדים

עיגון במרכז גרעיני, 
עיגון למערכות נגד 
פיצוץ/רעידות אדמה

	4

SLPT
 עוגן דינמי 

לעומסים כבדים
9	עיגון כללי

MTP-X
 עוגנים לעומסים 

כבדים ו/או דינאמיים

עיגון לעומסים 
דינאמיים ולגזירה 

גבוהה

		

MTH
עוגן חץ מתאים לבטון 

לא סדוק
		עיגון כללי

עמודאפליקציות נפוצות
בטון לא 

סדוק
תקן 

אירופאי
בטון 
סדוק

עומסי 
רוח

רעידת 
אדמה

בטון 
חלול

HEHO עוגני נקבה לבטון
סדוק

עוגן נקבה לשימוש 
כללי כולל תליית 
מוטות מהתקרה

4	

BETA
עוגני נקבה

עוגן נקבה 
לשימוש כללי 

המתאים לבטון סדוק
44

HC
עוגני נקבה לעומסים 

כבדים

עוגן נקבה 
לשימוש כללי 

המתאים לבטון סדוק
4	

עוגנים מכאניים לעומסים כבדים

עוגנים מכאניים לעומסים כבדים נקבה

4

= לא מתאים= מתאים עם הגבלות= מתאים



בטוןעמודאפליקציות נפוצות
בלוקים 
שחורים

איטונג

PS עוגנים בהברגה ישירה
לחיזוק חיפוי אבן

חיזוק חיפוי אבן, חיבור רשתות, 
תחליף לעוגן ג'מבו, חיבור 

אלומיניום, חיבור פרטי דקורטיבים

48

HEA בורג בהברגה ישירה
לשימוש כללי

		חיבור אביזרים, ציוד, מעקה יד

עוגנים מכאניים לעומסים בינוניים

בטוןעמודאפליקציות נפוצות
בלוקים 
שחורים

איטונג

GX-L
עוגני ניילון אוניברסלי 

ארוך
חיבור לבטון, איטונג, בלוקים, 

חיזוק חיפוי אבן
		

GL
עוגני ניילון אוניברסלי 

קצר
חיבור לבטון, איטונג, בלוקים, 

חיזוק חיפוי אבן
		

עוגנים ניילון

עמודאפליקציות נפוצות
בטון לא 

סדוק
בטון 
עומסים תת ימירטיבותסדוק

סיסמיים
קידוח 
t0 גבוהיהלום

Chemfix100
עיגון קוצים עבים, עיגון כימי עם 
קידוח יהלום, עיגון מתחת לים.

		

Chemfix200 עיגון קוצים עבים, עיגון כימי עם
קידוח יהלום, עיגון מתחת לים.

		

Chemfix10
עיגון קוצים על בסיס אפוקסי 

לחיבור כללי
	8

CT50Proעיגון קוצים, עיגון מוטות
במצב סטנדרטי.

		

עוגנים כימיים

5
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עוגנים לחיפוי אבן

מקור התקנים הרלוונטיים

GX-LGLPSMTHTFE

8		48				עמוד מס'

חיפוי 
רטוב

חיבור 
רשת

בטון

בלוק שחור

איטונג

חיבור 
L פרופיל

בטון

חיפוי 
בהדבקה + עוגן*

בטון

בלוק שחור

איטונג

חיפוי יבש

בטון

בלוק שחור

איטונג

חיזוק חיפוי אבן*

בטון

בלוק שחור

איטונג

תקן ישראלי 2378 חלק 2, קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטובחיפוי רטוב

תקן ישראלי 2378 חלק 4, קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקהחיפוי בהדבקה + עיגון

תקן ישראלי 2378 חלק 3, קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבשחיפוי יבש

אין תקן ישראלי לגבי חיזוק חיפוי אבןחיזוק חיפוי אבן

* עוגנים עשויים מנירוסטה A4 בלבד

עוגנים מאושרים לעומסים סייסמיים

תקניםדרגהעמוד

TFE8C	 and C	ETA 		/		4	

SZ	4C	 and C	 / A to FESR-				
ETA 		/				

MTP-X		C	 and C	ETA 		/		9	

Chemfix100		C	 and C	ETA 	8/				

Chemfix200		C	 and C	 / A to FESR-4			-ו ETA 	8/		9	

6
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אינדקס מושגים

אישור תקני לשימוש העוגן בבטון סדוקאישור תקני לשימוש העוגן בעומסי רוח

אישור תקני לשימוש העוגן בעומסי פיצוץ או תאונהאישור תקני לשימוש העוגן בזמן שריפה

אישור לשימוש חוזר של העוגןאישור תקני לשימוש העוגן בעומסי רעידת אדמה

אישור להתקנת עוגן כימי בחור רטובאישור תקני לשימוש העוגן לאורך 50 שנה

אישור להתקנת עוגן כימי לטמפרטורה עד oC	8אישור להתקנת עוגן כימי מתחת לקו המים

אישור להתקנה בבטון עם סיביםאישור להתקנת עוגן כימי בחור אשר נקדח בעזרת מקדח יהלום

עומס כשל אולטימטיבי: עומס כשל ממוצע.

עומס כשל אופייני: עומס כשל מינימאלי מבחינה סטטיסטית.

עומס תכן: עומס הכולל מקדם בטחון של העוגן )אינו כולל מקדם בטחון על העומסים עצמם(.

עומס מומלץ/שירות: עומס שמותר להפעיל על העוגן הכולל את כל מקדמי הבטחון לפי תנאי ההתקנה.

פרקטל 5%

מקדם בטחון כפוף לסוג הכשל )קונוס הבטון, פלדה, חיבור העוגן, סוג העוגן...(

מקדם בטחון כפוף לסוג העומסים )קבוע/משתנה(

תדירות

עומס
עומס כשל
אולטימטיבי

עומס כשל
אופייני

	%

עומס כשל אופייני בשליפה

Nrk,cone: עומס כשל אופייני לפי קונוס הבטון 

)תלוי בעומק התקנה, במרחקים בין העוגנים 
ועד קצה הבטון(.

Nrk,steel: עומס כשל אופייני של הפלדה

)לא תלוי במרחקים בין העוגנים
ועד קצה הבטון(.

Nrk,pull: עומס כשל אופייני לפי חיבור העוגן 

)לא תלוי במרחקים בין העוגנים
ועד קצה הבטון(.
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טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

8	 4TFE/THE	 TFE/THE		 TFE/THE		 TFE/THEסוג העוגן
				.9		89	884						heffmm4עומק התקנה אפקטיבי

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

עומס כשל אופייניב
שליפה

Nrk,cone

kN

16.128.033.026.646.026.653.234.971.4
Nrk,pull*-*-*-*-
Nrk,steel	4.8	4.				.				.		

Vrk27.437.252.780.78גזירה

עומס תכן
	.	4	.		.4			.			.			.			.			8.		.		Nrdשליפה

.9			.	4	.			.		4.8		.			8.		8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec7.713.315.712.721.912.725.316.634.0שליפה
Vrec7.713.013.012.717.712.725.133.238.5גזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.		9.			.		8.			.		8.			.		4.4		.	

Nrk,pull*-*-*-*-

 Nrk,steel	4.8	4.				.				.		
.8	8	.			.		.4		Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.		4.8	.4			.		.4		.4			.			.	Nrdשליפה

.9			.			.		.4		4.8	.4			8.		8.		.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.8			.			.		8.9	.		8.9	.			.49.	Nrecשליפה

	.8		.			.		8.9	.		8.9	.			.		.4	Vrecגזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך העוגן

mm

		-	4	8	-			8	-						-			

	4		9											8				hnomעומק התקנה נומינאלי

8	4						dקוטר קידוח בבטון

				4		8																			hb,min עובי בטון מינימאלי 

		8			4	dfקוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

8		4		8			8				8				9		coptמרחק קריטי מקצה הבטון

					4	cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

				.8					4			.			4						8		4.		soptמרחק קריטי בין העוגנים

	9	8				sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

	9						Tinstמומנט מומלץ להתקנה

												Tmax,recמומנט מומלץ מקסימלי

European
Approval ETA-		/		4	- ETAG			 - option 	

TFE

TFE

THP TFF

THT TFM

THA

המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים והמרחקים אופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.
* כשל לפי קונוס הבטון קודם לכשל זה.

מאפיינים
טכנולוגיה: הברגה ישירה	 
גלוון קר או Atlantis )גלוון חם משופר(	 
גם לשימוש חוזר	 
 	C	-ו C	 אישור לרעידת אדמה

אפליקציות שונות
עיגון רגל תבניות	 
עיגון מעקות, כסאות, מדרגות	 
עיגון קירות מסך	 
עיגון זמני לשימוש חוזר	 

8TFE



טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30( - המשך
TFE/THE 8	 TFE/THE	*	 TFE/THEסוג העוגן

		8		4						heffmmעומק התקנה אפקטיבי

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

עומס כשל אופייניב
שליפה

Nrk,cone

kN

7.5		.	8.	17.013.821.6
Nrk,pull*-11.55.5*-*-
Nrk,steel		.4		.		9.	

Vrk8.212.519.6גזירה

עומס תכן
4.4		.		.			.		.		.	Nrdשליפה

	.			.8.49	.		.		.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec3.65.52.28.15.510.3שליפה
Vrec3.63.93.86.06.69.3גזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	.	8.		.			.99.			.	

Nrk,pull*-8.	*-*-

 Nrk,steel		.4		.		9.	
	.9		.			Vrk8.גזירה

עומס תכן
	.		.4	.9		.		.		.	Nrdשליפה

	.			.	.9		.		.		.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.	.8		.		.	.9		.	Nrecשליפה

	.		.4	.		.	.9		.	Vrecגזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך העוגן

mm

4	-			4	-					-	4	

									4		hnomעומק התקנה נומינאלי

8			dקוטר קידוח בבטון

									hb,min עובי בטון מינימאלי 

		9	dfקוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

						9			8	coptמרחק קריטי מקצה הבטון

						cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

	.				.			9		8						soptמרחק קריטי בין העוגנים

						sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

						Tinstמומנט מומלץ להתקנה

									Tmax,recמומנט מומלץ מקסימלי
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טי

ופ
 א

ק
ח

מר
ין 

 א
ה,

יר
גז

 ב
ת

ול
סב

ת
ב 

שו
חי

ל

ה.
 ז

של
לכ

ם 
וד

ק
ון 

ט
הב

ס 
נו

קו
פי 

 ל
של

 כ
*

אי.
ופ

יר
 א

קן
ת

 ב
ול

כל
נו 

אי
 T

HE
 	

*	
 *

טבלת עומסים 
לבטון חלול

	M	Mסוג העוגן

	4					4				mmעובי בטון

יט
קר

יינ
ספ

 / 
ול

חל
 / 

וך
דר

ון 
בט

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

6.2	.	9.	6.27.29.2
Nrk,pull*-*-
Nrk,steel		.8		.	

Vrk8.212.5גזירה

עומס תכן
	.		.4	.		.		4.	.	Nrdשליפה

	.	4.8	4.	.	4.8	Vrd4.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec2.52.83.82.52.83.7שליפה
Vrec3.03.43.93.03.44.4גזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

heffעומק קידוח נומינאלי

mm

						.							

			dקוטר קידוח בבטון

df89קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

				apמרחק מינימאלי בין העוגן לכבל במתיחה

9							9.					coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

				cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

8						9.					soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

				sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

			TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

TFE9



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(. 

123

ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

8	 4TFE	 TFE		 TFE		 TFE 8TFE	 TFEסוג העוגן

)heff(  4עומק התקנה אפקטיבי		8				849				

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.99.			.			.			.			.			.	

Nrk,pull	.		.89.			.			.			.		8.8

Nrk,steel		.		9.		9.		4.8	4.				.				.		

גזירה
ללא מילוי

Vrk
9.48.			.		9.			.			.	44.	

8.	8	.			.		4.			.9		.9		.		עם מילוי*

עומס תכן

.9			.			.		.8			.		4.	.	Nrdשליפה

גזירה
ללא מילוי

Vrd
	.		.8	.8		.8		.			.		9.4

9.			.		4.8		.8	8.			.			.8עם מילוי*

עומס מומלץ
עומס שירות

	.8		.			9.	.		4.	.		.	Nrecשליפה

גזירה
ללא מילוי

Vrec
4.	4.		.	9.			.			.			.	

	.8		.			.			.			.9	.8	.	עם מילוי*

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN-

9.			.			.			.			.			.	

Nrk,pull	.		.		.			.			.8	4.	

 Nrk,steel	9.		9.		4.8	4.				.				.		

גזירה
ללא מילוי

Vrk
8.4		.		9.			.			.	44.	

8.	8	.			.		4.			.9		.9	עם מילוי*

עומס תכן

	.			.			.		.		.		.	Nrdשליפה

גזירה
ללא מילוי

Vrd
	.		.8		.8		.			.		9.4

9.			.		4.8		.8	8.			.		עם מילוי*

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.8	.		.	.8		.	Nrecשליפה

גזירה
ללא מילוי

Vrec
4.		.	9.			.			.			.	

	.8		.			.			.			.9	.8עם מילוי*

* עם מילוי של המרווח בין העוגן לפרופיל על ידי דבק כימי.

10TFE



מידות ומק''טים

TFE - גלוון קר.   THE - גלוון ATLANTIS )גלוון חם משופר(

THE-TFE

מק"ט TFEמק"ט THEתיאור פריט

קוטר
הבורג

d	 )mm(

קוטר ראש
)שייבה(

dH )mm(

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d	 )mm(

קוטר קידוח
באלמנט 

מוצמד
df )mm(

אורך

 
L )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

עובי חומר 
 מוצמד מקס'

tfix )mm(

מומנט התקנה
מומלץ

Tinst )Nm(

TFE/THE 	x4	THE			4	TFE			4	

					

4	

8

	

		

TFE/THE 	x		THE					TFE									

TFE/THE 	x		THE					TFE									

TFE/THE 	x8	THE			8	TFE			8	8	4	

TFE/THE 	x			THE					TFE										

TFE/THE 	x4	THE			4	TFE			4	

8	4	9

4	

		

	

		

TFE/THE 	x		THE					TFE									

TFE/THE 	x		THE					TFE									

TFE/THE 	x		THE					TFE									

TFE/THE 	x8	THE			8	TFE			8	8	4	

TFE/THE 	x			THE					TFE										

TFE/THE 	x			THE					TFE								8	

TFE/THE 8x		THE	8			TFE	8			

				8		

		

		

	

		

TFE/THE 8x		THE	8			TFE	8							

TFE/THE 8x		THE	8			TFE	8							

TFE/THE 8x8	THE	8	8	TFE	8	8	8			

TFE/THE 8x9	THE	8	9	TFE	8	9	9	4	

TFE/THE 8x			THE	8			TFE	8								

TFE/THE 8x			THE	8			TFE	8								

TFE/THE 8x			THE	8			TFE	8								

TFE/THE 8x	4	THE	8	4	TFE	8	4		4	9	

TFE/THE 		x		THE					TFE					

							4

		

		

	

		

TFE/THE 		x		THE					TFE									

TFE/THE 		x8	THE			8	TFE			8	8			

TFE/THE 		x9	THE			9	TFE			9	9			

TFE/THE 		x			THE					TFE								4	

TFE/THE 		x			THE					TFE										

TFE/THE 		x	4	THE			4	TFE			4		4	8	

L

tfix

heff

df

Lh

dh

h	

h

d	 d	

TFE11



THA

מק"טתיאור פריט

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d	 )mm(

קוטר קידוח
באלמנט 

מוצמד
df )mm(

קוטר ראש

dh )mm(

אורך

L )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

עובי חומר 
מוצמד מקס'

tfix )mm(

מומנט התקנה
מומלץ

Tinst )Nm(

THA 	x4	THA			4	

		-

4	

TX		

	

		
THA 	x		THA									

THA 	x8	THA			8	8	4	

THA 	x			THA										

THA 	x4	THA			4	

	9		.4

4	

TX		

		

		

THA 	x		THA									

THA 	x		THA									

THA 	x8	THA			8	8	4	

THA 	x			THA								8	

THA 	x	4	THA			4		4				

THA 8x		THA	8			

8			8

		

TX4	

		

		
THA 8x8	THA	8	8	8			

THA 8x			THA	8								

THA 8x			THA	8								

THA 		x			THA					
			4		

9	
TX		

4	
		

THA 		x			THA										

dH

LH L

מק"ט TFEמק"ט THEתיאור פריט

קוטר
הבורג

d	 )mm(

קוטר ראש
)שייבה(

dH )mm(

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d	 )mm(

קוטר קידוח
באלמנט 

מוצמד
df )mm(

אורך

 
L )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

עובי חומר 
 מוצמד מקס'

tfix )mm(

מומנט התקנה
מומלץ

Tinst )Nm(

TFE/THE 		x8	THE			8	TFE			8	

	4						

8	

	8

	

		

TFE/THE 		x9	THE			9	TFE			9	9			

TFE/THE 		x			THE					TFE										

TFE/THE 		x			THE					TFE										

TFE/THE 		x			THE					TFE										

TFE/THE 	4x8	THE	4	8	TFE	4	8	

			9	4	8

8	

		

	

		

TFE/THE 	4x			THE	4			TFE	4								

TFE/THE 	4x			THE	4			TFE	4						4	

TFE/THE 	4x			THE	4			TFE	4								

TFE/THE 	4x	4	THE	4	4	TFE	4	4		4			

TFE/THE 	4x			THE	4			TFE	4						8	

TFE/THE 	8x			THE	8			TFE	8			

					8		

			

	4

		

9	

TFE/THE 	8x			THE	8			TFE	8						4	

TFE/THE 	8x			THE	8			TFE	8								

TFE/THE 	8x	8	THE	8	8	TFE	8	8		8	9	

TFE/THE 	8x			THE	8			TFE	8									

THE-TFE - המשך

12TFE



מק"טתיאור פריט

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d	 )mm(

קוטר קידוח
באלמנט 

מוצמד
df )mm(

קוטר ראש

dh )mm(

אורך

L )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

עובי חומר 
מוצמד מקס'

tfix )mm(

מומנט התקנה
מומלץ

Tinst )Nm(

THP 	x4	THP			4	
		

4	
TX		

	
8

		
THP 	x		THP									

THP 	x4	THP			4	

	9

4	

TX4	

	

		

THP 	x		THP									

THP 	x		THP									

		

THP 	x8	THP			8	8	4	

THP 	x			THP										

THP 8x		THP	8			
8		

		
TX4	

		
		

THP 8x8	THP	8	8	8			

THT 	x4	THT			4	

	9

4	

TX		

	

		 THT 	x		THT									
		

THT 	x		THT									

THPTHT

TFM

מק"טתיאור פריט

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d	 )mm(

מותאם 
למוט 
בקוטר

df )mm(

אורך

L )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

מומנט התקנה
מומלץ

Tinst )Nm(

TFM 	x		TFM					
	

M8		
				

TFM 	x		TFM					M				

TFF

מק"טתיאור פריט

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d	 )mm(

קוטר קידוח
באלמנט 

מוצמד
df )mm(

אורך

L )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

מומנט התקנה
מומלץ

Tinst )Nm(

TFF 	x		TFF					
	M8-M		

		
				

TFF 	x		TFF							

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

TFE13



.ETA 		/				 ומבוססים על נתוני תקן ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-40, 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.

SZ

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-40(

4	M		M		M		M		M8M	Mסוג העוגן

)mm(  קוטר העוגן							8	4	8		

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	4.			.	4	.			.	69.685.899.6127.8

Nrk,pull	4.	28.342.450.9		.	8	.899.				.8

Nrk,steel16.0	9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

Vrk18.030.048.073.0126.0126.0150.0200גזירה

עומס תכן
	.	8	.			.		.4	.94			8.	8.9		.		Nrdשליפה

	.				.			.8			.8	8.49	8.4		4.	4.4	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec7.613.520.224.233.140.947.160.9שליפה

Vrec10.317.127.441.766.372.085.7114.3גזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.		9.8		.	48.			.		9.	89.	

Nrk,pull	.			.			.			.4		.9		.9		.	89.	

 Nrk,steel		.		9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

				.				.				.				.			.48	.			8.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.9		.	.94			.			.			.			.			Nrd4.שליפה

	.9		.9	9	.	4.98		8.448.		4.	4.4	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.	4	.			4.		.		.8		.8			.48.	Nrecשליפה

	.	.48			.		.4	4.44	.4			.			.		Vrecגזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך הבורג

mm

		-					-	8	9	-	9				-						-						-						-			

													8						heff ≤עומק התקנה אפקטיבי מינימאלי

		8	4	4	8								dקוטר קידוח בבטון

												4			קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

																				hextra,minעובי בטון מינימאלי מעבר לעומק ההתקנה

				.	9		.									8			9		coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

																				cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

		4	8		4					4					8				soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

																				sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

	8		8								8						TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

SZ-S

SZ-CSK

SZ-B

Fire Resistance 
Classification

R			

Swiss
Approval

BZS 	8/			
Shock Loads

אפליקציות שונות
תעשיייה כבדה	 
עמודי פלדה גבוהים	 
אנטנות גבוהות	 

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן דינאמי	 
 	)SS			(A4  סוג פלדה: 8.8 או נירוסטה

 	fuk = 8		 N/mm	 ; fyk = 	4	 N/mm	

 	passivated או 	8-µ Zn :גלוון
 	C	-C	 מאושר לרעידת אדמה

American
Approval

ESR - 3173

European
Approval

ETA 		/				 - EAD						-		-				

14SZ



ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

4	M		M		M		M		M8Mסוג העוגן

)mm(  קוטר העוגן					8	4	8		

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.4		.			.	4	.8	4.			.	89.	

Nrk,pull		.			.			.			.	44.4		.			.	

Nrk,steel	9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

	.			.4	.99		.9		.4	4	.			8.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.	4	.			9.		4.		.			.			Nrd8.שליפה

	.9			.			.	4	.	4	4.		.		4.4	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.4		.			.		.9			.		.	Nrecשליפה

	.	8	.			9.		9.	4.8		.			.		Vrecגזירה

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.4		.			.	4	.8	4.			.	89.	

Nrk,pull	.4		.4		.		9.	4	.	4	.			.	

 Nrk,steel	9.	4	.			.				.				.		9	.		8	.	

	.8			.			9.		9.		.			.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.	4	9.		.			9.		.		.9			.	Nrdשליפה

	.	8	.		.4		.4			.		.4			.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.		.8			9.	.8		.8		.8		.	Nrecשליפה

.8			8.		9.		9.		8.		.			.	Vrecגזירה

ם 
ני

תו
נ

ם
ליי

Lאורך הבורגכל
mm

		-	8	9	-	9				-						-						-						-			

													8				heff ≤ עומק התקנה אפקטיבי מינימאלי

מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.SZ 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234
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מידות ומק''טים
SZ

heff

hb,min

d 	

tfix

SW

h	

Marking of
setting depth

d 	

תיאור פריט
מק"ט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד מקס'

עובי בטון 
מינימאלי מעבר 
לעומק התקנה

SZ-B
ראש אום

SZ-S
ראש בורג

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hextra,min
)mm(

SZ M	/		-											4																		

SZ M	/		-											4															-						

SZ M	/		-9										4								9						-8					

SZ M	/		-												4																-8					

SZ M	/		-						4				-										-8						

SZ M8/		-																						8							

SZ M8/		-8																			8	8				-8					

SZ M8/		-																								8				-							

SZ M8/		-																								8				-							

SZ M8/		-	8				4				-			8	8				-								

SZ M		/		-9										4								9					8			9

SZ M		/		-												4															8	-						9

SZ M		/		-												4															8	-						9

SZ M		/		-												4															8	-		44		9

SZ M		/		-	8				4					4	4							8					8	-		49		9

SZ M		/	8-												4							8						99		8	

SZ M		/	8-												4							8						99	-					8	

SZ M		/	8-												4							8						99	-					8	

SZ M		/	8-	4										4							8	4				99	-			4	8	

SZ M		/	8-												4							8						99	-	4			8	

SZ M		/	8-						4				-	8						99	-	4				8	

SZ M		/	4-												4							4						4							

SZ M		/	4-												4							4						4			-				-					

SZ M		/	4-	8										4							4	8				4			-					-					

SZ M		/	4-												4							4						4			-					-					

SZ M		/	4-											-	4						4			-					-					

SZ M		/	8-												4							8										-								

SZ M		/	8-	9										4							8	9								-	8						

SZ M		/	8-												4							8										-								

SZ M		/	8-												4							8										-									

SZ M	4/		-												4							8				4					-	8						

SZ M	4/		-												4							8				4					-								

SZ M	4/		-												4							8				4					-								

SZ-B dHראש אום

LH L

SZ-S dHראש בורג

LH L

16SZ



תיאור פריט
מק"ט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר 
מוט 

הברגה

קוטר 
הסוגרת

עומק 
קידוח

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד 

מקס'

עובי בטון 
מינימאלי

SZ-B A4
ראש אום

SZ-S A4
ראש בורג

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

h	
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

SZ A4 M8/		-											4										8		8							

SZ A4 M8/		-8										4								8	8		8								

SZ A4 M8/		-												4											8		8								

SZ A4 M8/		-												4											8		8								

SZ A4 M8/		-	8				4				-			8	8		8									

SZ A4 M		/		-9										4								9					9					4	

SZ A4 M		/		-												4															9						4	

SZ A4 M		/		-												4															9						4	

SZ A4 M		/		-												4															9			4		4	

SZ A4 M		/		-	8				4					4	4							8					9			9		4	

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8					

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8						

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8						

SZ A4 M		/	8-	4										4							8	4				9			8	4				

SZ A4 M		/	8-												4							8						9			8						

SZ A4 M		/	8-						4				-	8						9			8							

SZ A4 M		/	4-												4							4						4										

SZ A4 M		/	4-												4							4						4			-	4				-				-					-			

SZ A4 M		/	4-	8										4							4	8				4			-	4				-					-					-			

SZ A4 M		/	4-											-	4						4			-	4				-			8	-						-			

)SS316 נירוסטה( SZ A4

SZ-B A4 ראש אום

dH

LH L

SZ-S A4 ראש בורג

dH

LH L

SZ17



מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
קידוח

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד 

מקס'

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

h	
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

SZ-CSK M	/		-			4			8							HEX 4									

SZ-CSK M	/		-8		4			8				8		HEX 4									

SZ-CSK M	/		-				4			8								HEX 4				4				

SZ-CSK M8/		-8		4			8				8	8HEX 	8								

SZ-CSK M8/		-9		4			8				9	8HEX 	8								

SZ-CSK M8/		-				4			8							8HEX 	8								

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/		-				4			8									HEX 	9	8				4	

SZ-CSK M		/	8-				4			8			8					HEX 8			9						

SZ-CSK M		/	8-				4			8			8					HEX 8			9	4				

SZ CSK

dH

LH L

)SS316 נירוסטה( SZ CSK A4

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
קידוח

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד 

מקס'

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

h	
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

SZ-CSK A4 M8/		-8		4								8	8HEX 	8								

SZ-CSK A4 M8/		-9		4								9	8HEX 	8								

SZ-CSK A4 M8/		-				4											8HEX 	8								

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/		-				4													HEX 	9	8				4	

SZ-CSK A4 M		/	8-				4							8					HEX 8			9						

SZ-CSK A4 M		/	8-				4							8					HEX 8			9	4				

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

תיאור פריט

קוטר פנים 
הראש

קוטר חוץ 
הראש

גובה ראש
עובי מינימאלי 
לחומר המוצמד

d	
)mm(

d4
)mm(

hh
)mm(

tfix
)mm(

SZ-CSK M			,	9,		,9*8/4

SZ-CSK M8		,			,		,	*		/	

SZ-CSK M			4,		4,		,	*	4/	

SZ-CSK M			9,			,		,	*	8/	

d	

4	o

d4

hh

* אם אין גזירה

18SZ



SLPT

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-40(

		M		M		M		M8M	Mסוג העוגן

)mm(  קוטר העוגן							8	4	8

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	4.			.	4	.		4.		9.	9	.	

Nrk,pull*-*-*-*-*-*-

Nrk,steel		.		9.	4	.4		.4			.		9	.	

	.	4		.				.			.			.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
4.8	.4	4	.			.			9.		.		Nrdשליפה

.4				89.	.		.449.8			.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.	4	.			.		9.4		4.		.	Nrecשליפה

	.	8	.		.9	4	.		8.9		.		Vrecגזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.		8.		8.	48.		8.	

Nrk,pull------

 Nrk,steel		.		9.	4	.4		.4			.		9	.	

	.	4		.				.			.			.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
.4	4	.		.4			9.		.			.		Nrdשליפה

	.	4.99	.9			8.	.4			.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.4			.			8.		.		.8			.	Nrecשליפה

4.8	.4	4	.			.		8.9		.		Vrecגזירה
ם

ליי
כל

ם 
ני

תו
נ

Lאורך הבורג

mm

*-*-*-*-*-*-

							8						heff ≤עומק התקנה אפקטיבי מינימאלי

8	4	8								dקוטר קידוח בבטון

						8	4			קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

														hextra,minעובי בטון מינימאלי מעבר לעומק ההתקנה

	.	8					.							9		coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

																		cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

													8				soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

							8						sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

	4					8						TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

SLPT

SL-PC

Fire Resistance 
Classification

R			

אפליקציות שונות
תעשיייה כבדה	 
עמודי פלדה גבוהים	 
אנטנות גבוהות	 

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן דינאמי	 
 	)SS			(A4  סוג פלדה: 8.8 או נירוסטה

 	fuk = 8		 N/mm	 ; fyk = 	4	 N/mm	

 	passivated או 	8-µ Zn :גלוון

European
Approval

ETA 		/				 - EAD						-		-				

* לא מוגדר כי כשל אחר קורה לפני כשל זה

SLPT19



מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.SLPT 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234

מידות ומק''טים

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד 

מקס'

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

SLPC M	/		-		SLPC										4						

SLPC M	/		-8	SLPC			8			8		4						

SLPC M	/		-			SLPC											4		4			

SLPC M8/		-			SLPC										8							

SLPC M		/		-			SLPC																			

SLPC M		/		-			SLPC												8						

SLPC M		/	8-			SLPC	8				8							8			8	

SL-PC

20SLPT



מידות ומק''טים
SLPT

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
קוטר מוט 

הברגה
קוטר 
הסוגרת

עומק 
התקנה

עובי חומר 
מוצמד מקס'

עובי בטון 
מינימאלי מעבר 
לעומק התקנה

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

SW
)mm(

heff
)mm(

tfix
)mm(

hextra,min
)mm(

SLPT M	/		-		SLPT																		

SLPT M	/		-8	SLPT			8			8										

SLPT M	/		-			SLPT															4			

SLPT M	/		-			SLPT																			

SLPT M8/		-8	SLPT			8			8	8							

SLPT M8/		-9	SLPT			9			9	8								

SLPT M8/		-			SLPT										8								

SLPT M8/		-			SLPT										8								

SLPT M		/		-			SLPT																				

SLPT M		/		-			SLPT																				

SLPT M		/		-	4	SLPT			4				4											

SLPT M		/		-			SLPT																				

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8						98			8	

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8						98			8	

SLPT M		/	8-	4	SLPT	8	4		8	4				98	4	8	

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8						98			8	

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8						98			8	

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8						98				8	

SLPT M		/	4-	4	SLPT	4	4		4	4				4								

SLPT M		/	4-			SLPT	4				4						4								

SLPT M		/	4-			SLPT	4				4						4			8				

SLPT M		/	4-			SLPT	4				4						4									

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8															

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8															

SLPT M		/	8-	4	SLPT	8	4		8	4								9				

L

tfix

heff

Marking of 
setting depth

dh

h	

d	 d	

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

MTP-X

MTP-X

4	M		M		M		M		M8Mסוג העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.		8.			.44	.4		.	84.	

Nrk,pull9.917.627.538.555.055.0

Nrk,steel	8.			.44	.4		.				.			9.	

Vrk11.017.425.347.173.184.7גזירה

עומס תכן
	.			.			.			.8		.			.	Nrdשליפה

.8			8.		.			.		.9		Vrd8.8גזירה

Nrec4.78.413.118.326.226.2שליפהעומס מומלץ

Vrec6.39.914.526.941.848.4גזירהעומס שירות

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	4.		9.		4.8		.	4	.4	9.	

Nrk,pull	.	9.9		.			.			.			.	

Nrk,steel	8.			.44	.4		.				.			9.	

	.84	.			.	4	.		.4			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.			.8		.			.		.	Nrdשליפה

.8			.			.			.		.9		Vrd8.8גזירה

	.			.			.		8.4	4.	.	Nrecשליפהעומס מומלץ

48.4	.	.94			4.	9.9	.	Vrecגזירהעומס שירות

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך הבורג

mm

		-			9	-	8	8	-				4	-						-				4	-			

	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

22MTP-X



ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

		*M		M		*M		M8Mקוטר העוגן

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	4.		9.		4.8		.	4	.4

Nrk,pull	.	9.8		.			.			.	

Nrk,steel	8.			.44	.4		.				.	

	.8		.		.8			.			.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.8		.			.		9.8	.	Nrdשליפה

.8	.44			4.	9.8	.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.		.8		.8			.		Nrec4.שליפה

.4		8.9		.			.	Vrec4.4גזירה

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

-	9.		4.8		.	4	.4

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

ם 
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

Lאורך הבורג

mm

	8-			8	-			98-					9-				4	-			

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.

1234
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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

24MTP-X



.ETA 		/		9	 ומבוססים על נתוני תקן ENV 	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(

MTP-G

MTP-G

		M		M		M		M8Mסוג העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	8.			.832.54	.			.	

Nrk,pull9.917.6		.	38.555.0

Nrk,steel	8.			.44	.4		.				.	

Vrk11.017.425.347.173.1גזירה

עומס תכן
	.			.			.			.			.	Nrdשליפה

	.8		.			.		.9		Vrd8.8גזירה

Nrec4.78.415.718.326.2שליפהעומס מומלץ

Vrec6.39.914.526.941.8גזירהעומס שירות

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.		8.4		.			.		9.	

Nrk,pull	.	9.9		.			.			.	

Nrk,steel	8.			.44	.4		.				.	

	.			.	4	.		.4			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.8		.			.		.	Nrdשליפה

	.8		.			.		.9		Vrd8.8גזירה

	.			.		8.4	4.	.	Nrecשליפהעומס מומלץ

.8	.94			4.	9.9	.	Vrecגזירהעומס שירות

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך הבורג

mm

		-			9	-	8	8	-						-						-			

4			9	88			hnomעומק התקנה נומינאלי

				8				heff48עומק התקנת העוגן

								8	dקוטר קידוח בבטון

							4							hb,minעובי בטון מינימאלי

		8	4			df9קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

				.							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
 	4	µ גלוון: טרמודיפוזיוני מינימום

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

MTP-G25



מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.MTP-G 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234
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מידות ומק''טים
MTP-G

L

tfix

heff

h	

hb,min

d	

SW

MTP-G

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-G M	x		APG														E

MTP-G M	x		APG														C

MTP-G M	x			APG															B

*MTP-G M8x		APG	8			8				*4		A

MTP-G M8x		APG	8			8						9C

MTP-G M8x9	APG	8	9	89						9E

MTP-G M8x			APG	8			8							49G

MTP-G M		x9	APG			9			9							E

MTP-G M		x			APG																F

MTP-G M		x			APG																G

MTP-G M		x			APG																H

MTP-G M		x			APG														8	K

MTP-G M		x	8	APG			8				8								L

*MTP-G M		x8	APG			8			8		9*			D

MTP-G M		x			APG											98	4E

MTP-G M		x			APG											98		4F

MTP-G M 		x			APG											98		4G

MTP-G M		x			APG											98		4H

MTP-G M		x			APG											98		4I

MTP-G M		x	8	APG			8				8		98	84L

MTP-G M		x			APG											98			4M

MTP-G M		x			 APG											4			8G

MTP-G M		x	4	APG			4				4		4				8I

MTP-G M		x			APG											4				8K

MTP-G M		x			APG											4						O

MTP-G M		x			APG											4						Q

MTP-G M		x			APG																	K

MTP-G M		x			APG																	M

ם.
סי

ומ
 ע

ת
ת

פח
לה

ם 
ור

הג
טן 

וק
 מ

נה
תק

 ה
מק

עו
 *

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

MTP-G27



.ETA 	9/				 ומבוססים על נתוני תקן ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

MTP-A4

MTP-A4

		M		M		M8Mסוג העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	8.4		.			.844.	

Nrk,pull9.917.622.038.5

Nrk,steel		.		4.	49.	88.	

Vrk11.918.827.451.0גזירה

עומס תכן
	.			.4		.			.	Nrdשליפה

	.9		.			4.		Vrd9.גזירה

Nrec4.78.410.518.3שליפהעומס מומלץ

Vrec6.510.315.128.0גזירהעומס שירות

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.		8.		4.			.	

Nrk,pull	.	9.9		.			.	

Nrk,steel		.		4.	49.	88.	

	.		.4		8.8	.9		Vrkגזירה

עומס תכן
	.8	8.8	.		.	Nrdשליפה

	.9		.			4.		Vrd9.גזירה

	.			.		.4	.	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.8		.			.			.	Vrecגזירהעומס שירות

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך הבורג

mm

	8-			9	-	8				-						-			

	9	8		4	hnomעומק התקנה נומינאלי

	8				heff48עומק התקנת העוגן

						8	dקוטר קידוח בבטון

8											hb,minעובי בטון מינימאלי

8	4			df9קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

							9		coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

								cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

8						8	44	soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

								sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

						4		TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

Fire Resistance 
Classification

R			
Effectis R			4

European
Approval

ETA-		/				- ETAG			 - Option 	

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן חץ	 
 	A4 סוג פלדה: נירוסטה
 	fuk = 			 N/mm	 ; fyk = 4		 N/mm	

גלוון: פסיבציה	 
 	C	-C	 מאושר לרעידת אדמה

28MTP-A4



ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

		M		M		M8Mקוטר העוגן

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.		8.		4.			.	

Nrk,pull4.	9.9		.			.	

Nrk,steel		.		4.	49.	88.	

	.		.8			.			Vrk8.גזירה

עומס תכן
	.8	8.8	.		.	Nrdשליפה

	.8		.			9.	.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.		.4	.	Nrecשליפה

	.			..88	Vrec4.4גזירה

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

-	8.		4.			.	

Nrk,pull-	.	9.		4.	

 Nrk,steel-	4.	49.	88.	

	.		.8			.		Vrk-גזירה

עומס תכן
	.			.	.8	Nrd-שליפה

	.8		.			Vrd-9.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.4	.	Nrec-שליפה

	.			..88	Vrec-גזירה

ם 
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

Lאורך הבורג

mm

	8-			9	-	8				-						-			

	9	8		4	hnomעומק קידוח

	8				heff48עומק התקנת העוגן

מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.MTP-A4 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234
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מידות ומק''טים
MTP-A4

MTP-A4

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

קוטר אורך 
אות מסומנת הסוגרת

בראש העוגן

עובי חומר 
מוצמד מקס.

עובי בטון 
מינימלי

d	
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

tfix
)mm(

hbmin
)mm(

MTP A4 8X	8APA4	8		88	8		A				

MTP A4 8X		APA4	8			8				B					

MTP A4 8X9	APA4	8	9	89			C					

MTP A4 8X			APA4	8			8					D					

MTP A4 8x			APA4	8			8					E					

MTP A4 8x			APA4	8			8					G						

MTP A4 		X9	APA4			9			9			A					

MTP A4 		X			APA4												B					

MTP A4 		x			APA4												C					

MTP A4 		x			APA4												D					

MTP A4 		x			APA4												E					

MTP A4 		x	8	APA4			8				8			F						

MTP A4 		x			APA4											9A					

MTP A4 		x			APA4											9B					

MTP A4 		x			APA4											9P					

MTP A4 		x	4	APA4			4				4		9C4				

MTP A4 		x			APA4											9D					

MTP A4 		x			APA4											9E						

MTP A4 		x			APA4											4A					

MTP A4 		x			APA4											4B					

MTP A4 		x	8	APA4			8				8		4C					

MTP A4 		x			APA4											4D						

* עומק התקנה מוקטן הגורם להפחתת עומסים.

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

L

tfix

heff

h	

hb,min

d	

SW

30MTP-A4



.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(

MTH

Adit MTH

		M		4M	M		M		M8M	Mקוטר העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.			.	16.5	4.	21.431.739.331.746.639.363.2

Nrk,pull*-11.0--20.9-------

Nrk,steel7.4		.	13.0		.			.			.			.	49.			.			.	99.	99.	

Vrk5.19.39.314.714.720.620.628.138.438.456.356.3גזירה

עומס תכן
	.	4	.			.			.			.			.			4.	.9			.			9.	.		.	Nrdשליפה

	.	4	.	4	.			.			.			.			.		.8		.8		.4	.4		Vrd4.גזירה

Nrec3.85.26.67.810.010.215.118.715.122.218.730.1שליפהעומס מומלץ

Vrec2.95.35.38.48.411.811.816.121.921.932.232.2גזירהעומס שירות

Lאורך הבורג

mm

		-	8			-					-			9	-						-						-	8				-			

				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.

1234
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מידות ומק''טים

MTH

MTH 

)Z
n 

	-
8 

µ(
ת 

וונ
ול

מג
ה 

לד
פ

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

קוטר אורך 
הסוגרת

עובי חומר עומק קידוח
מוצמד מקס.

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

hnom
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

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	-						

L

tfix

heff

hnom

hb,min

d	

SW

MTH33



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

 MTH )המשך(

)Z
n 

	-
8 

µ(
ת 

וונ
ול

מג
ה 

לד
פ

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

קוטר אורך 
הסוגרת

עובי חומר עומק קידוח
מוצמד מקס.

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

hnom
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

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																				

34MTH



.ETA 		/		4	 ומבוססים על נתוני תקן ENV 	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(

MTH A4

Adit MTH A4

		M		M		M		M8M	Mקוטר העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.		4.		9.8	9.			.		8.			.9		.9

Nrk,pull-9.913.213.217.617.627.538.555.0

Nrk,steel10.1	9.		9.		4.		4.	49.	49.	8	.9	4	.	

Vrk6.010.910.917.417.425.225.247.173.5גזירה

עומס תכן
	.			.			.8		.			.		8.88.8	.		.	Nrdשליפה

8.8		.			.			.		.9		.9			8.	Vrd4.88.גזירה

Nrec5.24.76.36.38.48.413.118.326.2שליפהעומס מומלץ

Vrec3.46.26.29.99.914.414.426.942.0גזירהעומס שירות

Lאורך הבורג

mm

4	-8			-					-					-	4	9	-						-			

							8												hnomעומק התקנה נומינאלי

			84							484			heff4עומק התקנה אפקטיבי

								8		dקוטר קידוח בבטון

			8														hb,minעובי בטון מינימאלי

		8	4			9	dfקוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

						98			8								coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

							8	8										cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

9						9										44							soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

							8	8										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

	4											TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן חץ	 
 	)SS			( A4 סוג פלדה: נירוסטה
 	fuk = 			 N/mm	 ; fyk = 4		 N/mm	

גלוון: פסיבציה	 

European
Approval

ETA 		/		4	 - EAD 						-		-				

MTH A435



מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.MTH A4 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234

36MTH A4



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

מידות ומק''טים

MTH A4

MTH A4 

A4
ה 

סט
רו

ני

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

קוטר אורך 
הסוגרת

עובי חומר עומק קידוח
מוצמד מקס.

עובי בטון 
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

hnom
)mm(

tfix
)mm(

hb,min
)mm(

*MTH A4 	X4	MIA4			4		4			4					

MTH A4 	X		MIA4																

MTH A4 	X8	MIA4			8		8										

*MTH A4 8X		MIA4	8			8										

MTH A4 8X		MIA4	8			8						-				-					

MTH A4 8X9	MIA4	8	9	89					-				-4				

MTH A4 8X			MIA4	8			8							-				-					

MTH A4 		X		MIA4													-							

MTH A4 		X9	MIA4			9			9					-				-					

MTH A4 		X			MIA4														-		4	-					

MTH A4 		X			MIA4														-				-9				

*MTH A4 		X		MIA4										9						

MTH A4 		X9	MIA4			9			9		9		-8		-					

MTH A4 		X			MIA4											9		-8			-4				

MTH A4 		X	4	MIA4			4				4		9		-8			-					

*MTH A4 		X9	MIA4			9			9		49					

MTH A4 		X	4	MIA4			4				4		4								

MTH A4 		X			MIA4											4								

*MTH A4 		X			MIA4																			

MTH A4 		X			MIA4																				

MTH A4 		X			MIA4																				

L

tfix

heff

hnom

hb,min

d	

SW

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

MTH A437



נתונים טכניים לפי בדיקות יצרן ללא השפעת מרחק בין העוגנים או עם קצה הבטון.
המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

Adit ORA

		M		M8Mקוטר העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל 
אופייני

Nruשליפה

kN

15.020.035.0

Vru9.616.225.2גזירה

עומס תכן
	.			.9	.	Nrdשליפה

.8			.		Vrd4.גזירה

Nrec5.06.711.7שליפהעומס מומלץ

Vrec3.25.48.4גזירהעומס שירות

Lאורך הבורג

mm

		-9	9				

						hnomעומק התקנה נומינאלי

				8	dקוטר קידוח בבטון

				9	hb,min8עובי בטון מינימאלי

4			df9קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

							copt9מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

					cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

							8	soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

					smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

							TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן חץ	 
 	Carbon Steel C-			8 :סוג פלדה
 	Zn 5-8 מיקרון ORA גלוון

 ORA-G 40-50 מיקרון גלוון חם

Adit ORA

Adit ORA-G

38Adit ORA



מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.ORA 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

1234

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

מידות ומק''טים

ORA

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

קוטר אורך 
הסוגרת

עובי בטון עומק התקנה
מינימאלי

d	
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

heff
)mm(

hb,min
)mm(

ORA M8/				8		8						8	

ORA M8/9			89	89					8	

ORA M		/9				9			9					9	

ORA M		/														9					

ORA M		/			G					G						9					

Adit ORAAdit ORA-G

Adit ORA39



es L

מק"טתיאור פריט
קוטר הבורג

d	 )mm(

קוטר קידוח
)לב הבורג(
d	 )mm(

קוטר עין

es )mm(

אורך 

L )mm(

BT EYE 		/									4				.				

.)BTeye 		/		 GG : לאחר השם )דוגמא GG אפשר להזמין את העוגנים בגלוון טרמודיפוזיוני.  נא לציין

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

עוגן Adit BT EYE בבטון

		 Bteyeסוג העוגן

בטון לא סדוק

Nrkעומס כשל בשליפה
kN

4	.	

	.		Nrecעומס מומלץ בשליפה

בטון סדוק

Nrkעומס כשל בשליפה
kN

		

	.Nrec8עומס מומלץ בשליפה

העוגן eye		BT מתאים לפעולות ב-'סנפלינג', בהתקנה בעומק 75 מ''מ בבטון ב-30.

Adit BT EYE

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

40Adit BT EYE



HEHO/HE-CL

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(  עם בורג 8.8

Fire Resistance 
Classification

R			
Effectis R			4

.ETA 	4/				 ומבוססים על נתוני תקן ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן

		M		M		M		M8M	Mסוג העוגן

)mm(  8קוטר העוגן										

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

6.99.114.019.629.039.6

Nrk,pull/*/*/*/*/*/*

Nrk,steel		.			.		8.			.			.	9	.	

Vrk6.58.89.117.532.547.5גזירה

עומס תכן
	.			.		.9		.8		.	.8	Nrdשליפה

	.8		.			4.		.		.		.	Vrdגזירה

Nrec2.73.65.67.811.515.7שליפהעומס מומלץ

Vrec3.75.05.210.018.627.1גזירהעומס שירות

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

4.9	.			.			.9		.		8.	

Nrk,pull	.		.		.		.			.			.	

Nrk,steel		.			.		8.			.			.	9	.	

	.	4	.			.			8.89.	.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.9	.		.	.4		.		.	Nrdשליפה

	.8		.			4.		.		.		.	Vrdגזירה

.8		4.	.		.		.	.8	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.			.8		.			.		.		.	Vrecגזירהעומס שירות

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

Lאורך העוגן

mm

				4		4		8	

	8					4				heffעומק התקנה אפקטיבי

										8	dקוטר קידוח בבטון

																		hb,minעובי בטון מינימאלי

		8	4			9	dfקוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

	8								4							coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

	8								4							cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

	4		9								9		soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

										8				sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

					8					TinstNm4מומנט מקסימלי להתקנה

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן נקבה	 
 	A4 נירוסטה /Grade 	.	  :סוג פלדה
 		-8µ Zn / sherardized 4	-		µ :גלוון

HE-CL HEHO

* לא מוגדר כי כשל אחר קורה לפני כשל זה.

European
Approval

ETA 	4/				 - EAD 						-		-				

European
Approval

ETA 	4/			8 - ETAG			 - Option	

HEHO/HE-CL41



מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.HEHO 3( להכניס את העוגן

4( לפתוח את העוגן על ידי כלי מתאים.

5( לסגור את האום או הבורג.

12345

מק"טתיאור פריט

Setting Tool HE M	EXHBM		

Setting Tool HE M8EXHBM	8

Setting Tool HE M		EXHBM		

Setting Tool HE M		EXHBM		

Setting Tool HE M		EXHBM		

Setting Tool HE M		EXHBM		

אביזרים נלווים

42HEHO/HE-CL



מידות ומק''טים
HEHO

HE-CL

HE-A4

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

מק"טתיאור פריט

קוטר העוגן 
נקבה

d	
)mm(

קוטר
הבורג זכר

d	
)mm(

אורך 

L
)mm(

עומק קידוח
h	

)mm(

עומק התקנה
heff

)mm(

אורך ההברגה
ls

)mm(

עובי בטון 
מינימאלי
hb,min
)mm(

HEHO M	x		HEHOM		8												

HEHO M8x		HEHOM	8		8											

HEHO M		x4	HEHOM						4	4	4						

HEHO M		x		HEHOM																	

HEHO M		x		HEHOM									8							

HEHO M		x8	HEHOM						8	8	8						

מק"טתיאור פריט

קוטר העוגן 
נקבה

d	
)mm(

קוטר
הבורג זכר

d	
)mm(

אורך 

L
)mm(

עומק קידוח
h	

)mm(

עומק התקנה
heff

)mm(

אורך ההברגה
ls

)mm(

עובי בטון 
מינימאלי
hb,min
)mm(

HE-CL M	x		HECLOM		8												

HE-CL M8x		HECLOM	8		8											

HE-CL M		x4	HECLOM						4	4	4						

HE-CL M		x		HECLOM																	

HE-CL M		x		HECLOM									8							

HE-CL M		x8	HECLOM		D				8	8	8						

מק"טתיאור פריט

קוטר העוגן 
נקבה

d	
)mm(

קוטר
הבורג זכר

d	
)mm(

אורך 

L
)mm(

עומק קידוח
h	

)mm(

עומק התקנה
heff

)mm(

אורך ההברגה
ls

)mm(

עובי בטון 
מינימאלי
hb,min
)mm(

HE-A4 M	x		HEA4M		8												

HE-A4 M8x		HEA4M	8		8											

HE-A4 M		x4	HEA4M						4	4	4						

HE-A4 M		x		HEA4M																	

HE-A4 M		x		HEA4M									8							

HE-A4 M		x8	HEA4M						8	8	8						

L

heff

h	

d 	 d 	

tfix

HEHO/HE-CL43



Beta

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-25(

.G&B Ltd ומבוססים על נתוני יצרן ENV 	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.

Beta

		M		M		M8M	Mסוג העוגן

)mm(  8קוטר העוגן								

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

	.99.		4.		9.		9.	

Nrk,pull3.04.8	.	10.216.8

Nrk,steel4.9	.	6.3		.9	9.	

Vrk3.53.64.57.813.8גזירה

עומס תכן
.8	4.8	.		.	.4	Nrdשליפה

.4		.		.		.		.	Vrdגזירה

Nrec1.01.62.23.45.6שליפהעומס מומלץ

Vrec1.21.21.52.64.6גזירהעומס שירות

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

Lאורך הבורג

mm

				4					

8				4				hnomעומק קידוח נומינלי

					4				heffעומק התקנת העוגן

								8	dקוטר קידוח בבטון

													hb,min8עובי בטון מינימאלי

8	4			9	dfקוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

							8				coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

98					84	cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

	4													soptמרחק אופיטמאלי בין העוגנים

							8				sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

						TinstNm48מומנט מומלץ להתקנה

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן נקבה	 

 	Carbon Steel C			8 4.	 :סוג פלדה העוגן נקבה

 	fuk = 4		 N/mm	 ; fyk = 	4	 N/mm	 

 	Steel 8.8 :סוג פלדה הבורג

 	fuk = 8		 N/mm	 ; fyk = 	4	 N/mm	

 		-8µ Zn :גלוון
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מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.Beta 3( להכניס את העוגן

4( לפתוח את העוגן על ידי כלי מתאים.

5( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.

12345

מידות ומק''טים

Beta

d 	

L
tfix

heff

h	

d 	

מק"טתיאור פריט

קוטר העוגן 
נקבה

קוטר הבורג 
זכר

עובי בטון אורך ההברגהעומק התקנהעומק קידוחאורך
מינימאלי

d	
)mm(

d	
)mm(

L
)mm(

h	
)mm(

heff
)mm(

ls
)mm(

hb,min
)mm(

Beta M	TTB		8												

Beta M8TTB	8		8											

Beta M		TTB							4	4	4						

Beta M		TTB														9			

Beta M		TTB										8							

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

Setting Tool Beta/Drop In
מק"טתיאור פריט

Setting Tool Beta M						

Setting Tool Beta M8					

Setting Tool Beta M						9

Setting Tool Beta M							

Setting Tool Beta M							

Beta45



HC (Hollow Concrete)

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

European
Approval

ETA-		/	9		-ETAG			-Option	

		M8M	Mסוג העוגן

)mm(  עובי בטון		-				4-	4	<		-				4-	4	<		-				4-	4	>

ול
חל

ון 
בט

ק 
לו

FRkכל כיווןעומס כשל אופייניב

kN

	.		.	8.		.			.			.	8.			.		4.	

.8	.4		4.	.		.		4.	.94.	.9	FRdכל כיווןעומס תכן

	.		..44	4.84.8	.	.4	.8	.4	FRecכל כיווןעומס שירות

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

hnomעומק קידוח נומינלי

mm

4					

		844	Lאורך העוגן

8	4			Lthreadאורך ההברגה הפנימית

		8	dscrewקוטר הבורג הזכר

							dקוטר קידוח בבטון

		9	dfקוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד

						apמרחק מינימאלי בין העוגן לכבל במתיחה

									coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

	8				cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

									soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

									sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

						TinstNmמומנט מומלץ להתקנה

		8HCM	HCM		HCMמק"ט

HC

עוגן בעל תקן אירופאי
לספיינקריט

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

מדריך התקנה

5 4 3 2 1

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן נקבה	 
 	carbon steel 	.8  :סוג פלדה
 		-8µ Zn :גלוון

Fire Resistance 
Classification

R			
Efectis R			4

46HC (Hollow Concrete)



MES

מאפיינים
 עוגן נקבה למוט דיווידג קוטר 15 מ‘’מ	 
 תסבולת: נבדק ל-14 טון בכלונסה עם בטון ב-40	 
  )מומלץ לבצע בדיקת שליפה באתר לקבלת תסבולת(	 
 	Carbon Steel :סוג פלדה 
 קוטר קידוח בבטון: 32-34 מ''מ	 
 עומק התקנה מומלץ: 200 מ''מ )150 מ''מ מעומק הברזל(	 
 מרחק התקנה מומלץ מינימאלי מקצה הבטון: 150 מ''מ	 
 מרחק התקנה מומלץ מינימאלי בין העוגנים: 250 מ''מ	 

MES

Metal expanding shell
עוגן פלדה נקבה לדיווידג

מדריך התקנה

1

4א3

45ב

2

לקדוח חור בקוטר 32 עד 34 מ''מ ובעומק 200 מ''מ )150 מ''מ מעבר 

לברזל( ולנקות את הקדח עם לחץ אוויר )קומפרסור/משאבה(. 

 MES להבריג ידנית את מוט הדיווידג לתוך העוגן נקבה

עד הקצה שלו. 

לוודא שרצועת שמירה והכנפיים מכוונים אחד מול השני 

ולא בכיוון קצה הבטון.

 להחזיק את כל חלקי העוגן MES ביד אחת 

 ולהכניס אותו מחובר למוט דיווידג עד קצה הקדח 

)אפשר להוסיף קונוס לפי הצורך(.

 להבריג את המוט דיווידג בעזרת מפתח ברגים 

 או עם סגירת אום פרפר. יש למנוע סיבוב 

של העוגן MES ביחד עם המוט.

להסיר את שרוול הפלסטיק.

15 ס"מ
ברזל זיון

אופציונלי

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

טבלת עומסים לעוגן בודד

אבן כורכרית )יצוקה(בטון ב-30חומר בסיס

	.	 ס''מ	 ס''מ	.	 ס''מ4 ס''מעומק התקנה

עומס כשל
אולטימטיבי

שליפה

Nru,cone

kN

	4.		9.	--

Nru,pull8.0		.	2.47.3

Nru,steel		.	13.1		.			.	

Vru8.08.02.47.3גזירה

עומס תכן
	.	.8		.	.8	Nrdשליפה

	.	.8		.		.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec2.73.80.61.8שליפה

Vrec2.72.70.61.8גזירה

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

heffעומק התקנת העוגן

mm

4					4	

	.		.	*	.	-	*	.	-		dקוטר קידוח

			copt4מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

	4		cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

				sopt8מרחק אופטימאלי בין העוגנים

	4		sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

PS

* העומסים התקבלו בבדיקות מכון התקנים על ידי קידוח חור בקוטר 6 מ''מ.
העומסים מבוססים על בדיקות שליפה בודדות שנערכו באתרים שונים.  הם לצורך הכוונה בלבד ואין לראות בהם בסיס לתכנון.

בדיקה באתר

ה ק י ד ב
ר ת א ב

מאפיינים
טכנולוגיה : עוגן בהברגה ישירה	 
 	A4 נירוסטה/Steel C-				: סוג פלדה
 	fuk = 			 N/mm	 ; fyk = 			 N/mm	

בדיקה באתר

בדיקה באתר

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

3( להבריג את העוגן באמצעות מברגה.

123
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PS

 PS SS )נירוסטה 316( 

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

d	
)mm(

קוטר
לב הבורג

d	
)mm(

קוטר
ראש הבורג

dh
)mm(

אורך 

L
)mm(

קוטר 
הסוגרת

SW
)mm(

עומק
קידוח

h	
)mm(

עומק 
התקנה

heff
)mm(

עובי חומר 
מוצמד 

מקס.

tfix )mm(

עובי בטון 
מינימאלי

hb,min
)mm(

PS  	.	x								.		.					TX				4						

PS  	.	x								.		.					TX				-		4	-							

PS  	.	x9				9		.		.			9	TX				-		4	-							

PS  	.	x									.		.						TX				-		4	-							

PS  	.	x									.		.						TX				-		4	-		9				

PS  	.	x									.		.						TX				-		4	-								

PS  	.	x	8				8		.		.				8	TX				-		4	-			4				

PS  	.	x									.		.						TX				-		4	-								

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

d	
)mm(

קוטר
לב הבורג

d	
)mm(

קוטר
ראש 
הבורג

dh
)mm(

אורך 

L
)mm(

קוטר 
הסוגרת

SW
)mm(

עומק
קידוח

h	
)mm(

עומק 
התקנה

heff
)mm(

עובי חומר 
מוצמד 

מקס.
tfix )mm(

עובי בטון 
מינימאלי

hb,min
)mm(

PS SS  	.	x			8					.		.						TX				-		4	-		4	-					

PS SS  	.	x			8					.		.						TX				-		4	-				-9				

מידות ומק''טים

PS
L

tfix

heff

dh

h	

hb,min

d	 d	

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110
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טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

חומר בסיס

בלוק בטון חלול - בלוק שחורבטון ב-30

קוטר קידוחעומק התקנה

4 מ''מ5 מ''מ4 ס''מ5.5 ס''מ

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.8--

Nrk,pull16.011.61.82.6
Nrk,steel	8.		8.			.			.	

Vru6.76.71.82.6גזירה

עומס תכן
.9		.		4.	.	Nrdשליפה

	.	.8		.		.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec4.02.90.50.7שליפה
Vrec2.22.20.60.9גזירה

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

heffעומק התקנת העוגן

mm

		4					

4				dקוטר קידוח

					4		coptמרחק אופטימאלי מקצה הבטון

								cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

	8	8						soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

					4		sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

								TrecNmמומנט מומלץ להתקנה

HEA

נתונים טכניים מחושבים לפי תקן ETA ומבוססים על בדיקות שליפה בישראל.

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן בהברגה ישירה	 
 	Hardened Carbon Steel :סוג פלדה
גלוון: Blue Ruspert Coating )גלוון חם משופר(	 

HEA

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

3( להבריג את העוגן.

123
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מידות ומק''טים

HEA

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

d	 )mm(

קוטר
לב הבורג

d	 )mm(

קוטר 
ראש הבורג

dd )mm(

אורך

 
L )mm(

קוטר 
הסוגרת

SW )mm(

 עומק
קידוח

h	 )mm(

עומק התקנה

heff )mm(

עובי חומר 
 מוצמד מקס'

tfix )mm(

HE 	.	x		HE						.				.			HEX8 or flat					

HE 	.	x4	HE			4		.				.	4	HEX8 or flat4				

HE 	.	x		HE						.				.			HEX8 or flat4	-				-			-		

HE 	.	x		HE						.				.			HEX8 or flat4	-				-				-4	

HE 	.	x8	HE			8		.				.	8	HEX8 or flat4	-				-				-		

HE 	.	x			HE						.				.				HEX8 or flat4	-				-		4	-		

HE 	.	x			HE						.				.				HEX8 or flat4	-				-				-9	

L

tfix

heff

df

Lh

d

h	

h

d	 d	

SW

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

טבלת עומסים לעוגן בודד

)kN( עומס כשלM8M		)kN( עומס שירותM8M		

בטון
	.		.	שליפה

בטון
	.	8.	שליפה

	.		.	גזירה	.		.	גזירה

בלוק 
שחור

בלוק 8.		.	שליפה
שחור

	.	4.	שליפה

	.	4.	גזירה8.		.	גזירה

איטונג 
סטנדרטי

איטונג 	.		.	שליפה
סטנדרטי

	.		.	שליפה

	.		.	גזירה	.		.	גזירה

איטונג 
לעיגון

איטונג 	.	-שליפה
לעיגון

	.	-שליפה

	.	-גזירה	.	-גזירה

CSK

GX-L

Hex

מדריך התקנה בבלוקים שונים

מדריך התקנה בבטון

1( לקדוח חור ללא דפיקה )באיטונג עם צפיפות נמוכה יש לקדוח חור בקוטר קטן יותר במ''מ מקוטר העוגן(.

.GX-L 2( להכניס את העוגן

3( להבריג את הבורג בניילון ולהוסיף 3 סיבובי הברגה.

1( לקדוח חור.

.GX-L 2( להכניס את העוגן

3( להבריג את הבורג בניילון.

123

123

מאפיינים
 	PA	 טכנולוגיה: עוגן ניילון פוליאמיד
 	A4 )SS			( / A	 )SS		4( / Carbon steel C				 :סוג פלדה
גלוון : 8µ Zn-	/טרמודיפוזיוני µ	4-		 / פסיבציה	 

European
Approval

ETA 		/				 - ETAG			 - option 	

ה ק י ד ב
ר ת א ב

*הנתונים הטכניים מבוססים על בדיקות מכון התקנים שבוצעו בארץ.

52GX-L



מידות ומק''טים

GX-L

GX-L Hex

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
העוגן

מידות
הבורג

קוטר קידוח 
בבטון

קוטר קידוח 
בבלוקים/
באיטונג

עומק
קידוח

עובי חומר
מוצמד 

מקס

קוטר 
הסוגרת

d	
)mm(

L
)mm()mm(

d	
)mm(

h	
)mm(

tfix
)mm(

SW
)mm(

GX-L M8x8	9				88		.	x8	8	-8				TX		

GX-L M8x			9				8				.	x			8	-8				TX		

GX-L M8x			9				8				.	x			8	-8				TX		

GX-L M8x	4	9				8	4		.	x	4	8	-8				TX		

GX-L M		x8	9			8		8		x8			9-						TX4	

GX-L M		x			9			9						x					9-						TX4	

GX-L M		x			9										x					9-						TX4	

GX-L M		x	4	9							4		x	4			9-						TX4	

GX-L M		x			9										x					9-				9	TX4	

GX-L M		x			9										x					9-							TX4	

GX-L M		x	4	9			4			4		x	4			9-							TX4	

GX-L M		x			9										x					9-					9	TX4	

)GX-L M		x			 GG : לאחר השם )דוגמא GG אפשר להזמין את העוגנים בגלוון טרמודיפוזיוני 30-40 מיקרון.  נא לציין

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
העוגן

מידות
הבורג

קוטר קידוח 
בבטון

קוטר קידוח 
בבלוקים/
באיטונג

עומק
קידוח

עובי חומר
מוצמד 

מקס

קוטר 
הסוגרת

d	
)mm(

L
)mm(

d	
)mm(

h	
)mm(

tfix
)mm(

SW
)mm( )mm(

GX-L HEX M		x8	9						8	8x8			9-								

GX-L HEX M		x			9									8x					9-								

GX-L HEX M		x			9			4					8x					9-								

GX-L HEX M		x	4	9							4	8x	4			9-								

GX-L HEX M		x			9									8x					9-				9			

GX-L HEX M		x			9									8x					9-									

GX-L HEX M		x	4	9			8			4	8x	4			9-									

GX-L HEX M		x			9			9					8x					9-					9			

GX-L53



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

GX-L SS316

GX-L Hex SS304

SET GX-L לחיבור הרשת בחיפוי אבן רטוב

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
העוגן

מידות
הבורג

קוטר קידוח 
בבטון

קוטר קידוח 
בבלוקים/
באיטונג

עומק
קידוח

עובי חומר
מוצמד 

מקס

קוטר 
הסוגרת

d	
)mm(

L
)mm()mm(d	

)mm(
h	

)mm(
tfix

)mm(
SW

)mm(

*GX-L  M		x8	 SS			9						8		x8			9-						TX4	

GX-L  M		x			 SS			9										x					9-						TX4	

GX-L  M		x			 SS			9			8						x					9-						TX4	

GX-L  M		x	4	 SS			9			9			4		x	4			9-						TX4	

GX-L  M		x			 SS			9										x					9-				9	TX4	

*GX-L  M		x			 SS			9										x					9-							TX4	

*GX-L  M		x	4	 SS			98						4		x	4			9-							TX4	

*GX-L  M		x			 SS			98									x					9-					9	TX4	

* לפי הזמנה מיוחדת.

* לפי הזמנה מיוחדת.

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

אורך 
העוגן

מידות
הבורג

קוטר 
קידוח 
בבטון

קוטר קידוח 
בבלוקים/
באיטונג

עומק
קידוח

עובי חומר
מוצמד 

מקס

קוטר 
הסוגרת

d	
)mm(

L
)mm()mm(d	

)mm(
h	

)mm(
tfix

)mm(
SW

)mm(

*GX-L HEX M		x8	 SS		498					8	8x8			9-								

GX-L HEX M		x			 SS		498								8x					9-								

GX-L HEX M		x			 SS		498								8x					9-								

GX-L HEX M		x	4	 SS		498						4	8x	4			9-								

GX-L HEX M		x			 SS		498		4					8x					9-				9			

פריטים כלולים ב-SETמק"טתיאור פריט

SET GX-L99			

8x			 בורג

GX-L M		x8	 

8x4	x	 דסקית

9		SET GX-L99 חם

בורג 			8x בגלוון חם

GX-L M		x8	 

דסקית 	x	8x4 בגלוון חם

54GX-L



GL

)kN( עומס כשלM	M	M8M		M		M	4

בטון ב-25
9.	8.		.4	.	8.	8.	שליפה

9.	8.		.4	.	8.	8.	גזירה

בלוקים
	.		.		.		.	8.	8.	שליפה

	.		.		.		.	8.	8.	גזירה

איטונג
	.		.		.	9.		.	4.	שליפה

	.		.		.	9.		.	4.	גזירה

)kN( עומס תכןM	M	M8M		M		M	4

בטון ב-25
	.		.	8.		.		.		.	שליפה

	.		.	8.		.		.		.	גזירה

בלוקים
4.		.		.		.		.		.	שליפה

4.		.		.		.		.		.	גזירה

איטונג
8.		.	4.		.		.		.	שליפה

8.		.	4.		.		.		.	גזירה

)kN( עומס שירותM	M	M8M		M		M	4

בטון ב-25
	.		.		.	8.		.		.	שליפה

	.		.		.	8.		.		.	גזירה

בלוקים
9.	8.	8.	4.		.		.	שליפה

9.	8.	8.	4.		.		.	גזירה

איטונג
	.		.		.		.		.		.	שליפה

	.		.		.		.		.		.	גזירה

טבלת עומסים לעוגן בודד

.G&B הנתונים הטכניים הינם נתוני יצרן מחברת
עומסי הכשל הינם נתוני טכנים של היצרן המבוססים על בלוקים אירופאיים שונים מאוד מהבלוקים השחורים שמשתמשים בארץ. 

מומלץ לבצע בדיקה לפני קביעת התאמה העוגן לבלוקים.

מדריך התקנה
1( לקדוח חור )בלי דפיקה בבלוקים(.

.GL 2( להכניס את העוגן

3123( להבריג את הבורג בניילון.

עומס כשל לפי בדיקות שנערכו בארץ בבלוקים שחורים עם עוגן 		GL M הינו 150 עד 230 ק''ג

CSK

Dome

GL

Hex

מאפיינים
 	PA	 טכנולוגיה: עוגן ניילון פוליאמיד
 	A4 )SS			( / A	 )SS		4( / Carbon steel C				 :סוג פלדה
גלוון: 8µ Zn-	/טרמודיפוזיוני µ	4-		 / פסיבציה	 

GL55



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

מידות ומק''טים

GL CSK

GL DomeGL Hex

)GL CSK M		 GG : לאחר השם )דוגמא GG אפשר להזמין את העוגנים בגלוון טרמודיפוזיוני 30-40 מיקרון.  נא לציין

)GL DOME M8 GG : לאחר השם )דוגמא GG אפשר להזמין את העוגנים בגלוון טרמודיפוזיוני 30-40 מיקרון.  נא לציין

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

d	
)mm(

אורך 
העוגן

L
)mm(

מידות
הבורג

)mm(

קוטר 
קידוח

d	
)mm(

עומק
קידוח

h	
)mm(

עובי חומר
מוצמד מקס

tfix
)mm(

GL CSK M									4x						

GL CSK M									4.	x4		4			

GL CSK M8					84		x		8				

GL CSK M						8					x								

מק"טתיאור פריט

קוטר
העוגן

d	
)mm(

אורך 
העוגן

L
)mm(

מידות
הבורג

)mm(

קוטר 
קידוח

d	
)mm(

עומק
קידוח

h	
)mm(

עובי חומר
מוצמד מקס

tfix
)mm(

GL Dome M									4.	x			4		

GL Dome M8				484		x4	8				

GL HEX M						8				8x								

)GL CSK M		 SS			 : לאחר השם )דוגמא SS			 או SS		4 נא לציין  .SS			 או SS		4 אפשר להזמין את העוגנים גם בנירוסטה

פריטים כלולים ב-SETמק"טתיאור פריט

SET GL	9			

	x8	 בורג

GL M		x		

8x4	x	 דסקית

9		9	SET GL חם

בורג 			x	 בגלוון חם

GL M		x		

דסקית 	x	8x4 בגלוון חם

SET GL לחיבור הרשת בחיפוי אבן רטוב

56GL



CHEMFIX 100 + ATR

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(
		M		M		M		4M	M		M		M		M		M8Mקוטר מוט

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
וקע

סד
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.	51.469.584.2133.5183.4224.0282.3313.1377.7
Nrk,adh		.	4	.			.	94.4			.				.		4	.	44	.	494.				.4
Nrk,steel29.34	.4		.4			.		9	.		8	.				.	448.8			.				.	

Vrk14.623.233.762.898.0141.2183.5224.4277.6326.8גזירה

עומס תכן
.8				8.			88.		49.		.				89.	.			44.	.			9.	Nrdשליפה

.4				.				9.			.	4		.			8.4	.4			.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec13.921.431.440.163.687.3106.7134.4149.1179.9שליפה
Vrec8.613.319.436.056.080.7105.1128.2158.6186.7גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.	48.		8.99	.			8.				.8	9	.			9.			4.4
Nrk,adh		.			.			.	4	.			.				.9			.				.8			.				.	
Nrk,steel	9.	4	.4		.4			.		9	.		8	.				.	448.8			.				.	

.8				.			4.4			.	8		.	4		.898.			.			.			4.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.				.	4		4.		.9	9	4.	.4		.8			.			4.		.		Nrdשליפה

.4				.				9.		.8	4		.			8.4		.			.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.9			4.4		88.8	8.		.			.		9.8		.			.			.	Nrecשליפה

	.	8		8.			8.		4.9			.	8	.		.9			9.		.			Vrec8.גזירה
5.

8 
דה

פל
ה 

רג
הב

ת 
טו

מו
ם 

ע

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.				.		8	.4		4.		8	.				.				.	
Nrk,adh		.	4	.			.	94.4			.				.		4	.	44	.	494.				.4
Nrk,steel	8.		9.	4	.		9.				.				.				.		8	.				.94	4.8

	.				.				.	4		.				88.	.			9.		.			.			Vrk9.גזירה

עומס תכן
.8				8.			.	8		49.		.				.	8	.			8.		9.		.		Nrdשליפה

	.			8.8			.				.	.49		48.8	.		.8			.			.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

9.9			49.		.				.			.8	8	8.		.			.		.8			Nrec8.שליפה

.4				99.	.	8	.			.		4.9		.			.			8.	.	Vrecגזירה

ים
לל

 כ
ים

תונ
נ

	dקוטר קידוח

mm

					4	8	4 )		(	8						4	

	4					8		4														9	hnom8עומק התקנה נומינאלי

					4	4	4	4								עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

																			8	4				TmaxNmמומנט התקנה מקסימאלי

	8		4	89				(		 )	4	.			.			.		.	mlכמות חומר לחור כולל 35% פחת

	4		8)		( 		4				8			כמות חורים/אמפולה 600 מ''ל 

Fire Resistance  
Classification

R			

European
Approval

ETA 	9-				

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA-	8/				-ETA			-TR			

 0756-CPD-0575

ה ק י ד ב
ר ת א ב

תקן
איכות 
הסביבה

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

מאפיינים
דבק אפוקסי	 
 	C	-ו C	 אישור נגד רעידת אדמה

	 Tensile Strength 		.	Mpa )ASTM D			(
	 :EN	9	 part	

	 Compressive Strength 			.9Mpa
	 Flexural Strength : 4	Mpa
	 E-Modulus : 				4.	

	 Density : 	.4	
	 VOC Content : A+ Rating

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

 .Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן
.ENV קוטר 8 ו-10 מ''מ בבטון סדוק אינם כלולים בתקן אירופאי

+
ATR )מוט הברגה(

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

CHEMFIX 100 + ATR57



טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 
heffעומק התקנת העוגן

mm

8	9																

					4													4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

	8			.							4	smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

							.	8													ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

	8			.							4	cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

							4		8					4	4		

										9	84									scrמרחק קריטי בין העוגנים

										4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

								4		4									ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

										4										cminמרחק 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.

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 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

		M		M		M8Mסוג העוגן

)mm(  קוטר העוגן					8	4

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.	48.		8.9

Nrk,pull		.			.			.		4.8

Nrk,steel	9.	4	.4		.4			.	

	.44	.			.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.			.			.		Nrdשליפה

	.		8.9		.			Vrd8.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.			.9	.	Nrecשליפה

	.			.			..89	Vrecגזירה
C	

מי 
ס

סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN--

48.		8.9

Nrk,pull		.9		.	

 Nrk,steel		.4			.	

	.44	.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.		Nrdשליפה

	.		8.9	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.		.	Nrecשליפה

	.			.		Vrecגזירה

58CHEMFIX 100 + ATR



מידות ומק''טים

מק"טתיאור פריט

Chemfix			 			ml	8			

CG			 אקדח הזרקה ידני	84		

PG			 אקדח הזרקה פנימאטי		4		

EG			 אקדח הזרקה חשמלי		4		

ATR

מק"טתיאור פריט

אורך קוטר

סוג פלדה

קוטר 
הסוגרת

 tensile
strengthyield strength

d
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

fuk
)N/mm	(

fyk
)N/mm	(

ATR 		 M	x													

				

ST		

		

						

ATR 		 M8x							8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x															9

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x															4

ATR 		 M	8x								8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x																

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x														4	

ATR 		 M		x														4	

ATR 8.8 M	x					88						

8.8

		

8			4	

ATR 8.8 M8x					888				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88								9

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88								4

ATR 8.8 M	8x					88	8				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR SS			 M	x													

SS			 )A4(

		

			4		

ATR SS			 M8x							8				8		

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4	9

ATR SS			 M		x															4

ATR SS			 M	8x								8				8	9

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4		

ATR SS			 M		x														4	

ATR SS			 M		x														4	

.)ATR 	.8 M		x			 GG לאחר שם המוצר )לדוגמא GG ניתן לקבל את המוטות בגילוון טרמודיפוזיוני 30 מיקרון בהזמנה מראש.  נא לציין

CHEMFIX 100 + ATR59



CHEMFIX 100 + rebar

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

+
קוץ / ברזל זיון

.Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן

Fire Resistance  
Classification

R			

European
Approval

ETA 	9-				

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA-	8/				-ETA			-TR			

 0756-CPD-0575

ה ק י ד ב
ר ת א ב

תקן
איכות 
הסביבה

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

מאפיינים
דבק אפוקסי	 
 	 C	-ו C	 אישור נגד רעידת אדמה

	 Tensile Strength 		.	Mpa )ASTM D			(
	 :EN	9	 part	

	 Compressive Strength 			.9Mpa
	 Flexural Strength : 4	Mpa
	 E-Modulus : 				4.	

	 Density : 	.4	
	 VOC Content : A+ Rating

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

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

	Ø4		Ø		8Ø	Ø		Ø		Ø		8Ø	Ø		4Ø	Ø		Ø		Ø 8Øקוטר ברזל

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.	84.	110.7133.5183.4183.4	44.948	.	48	.				.	

Nrk,adh4	.			.	60.571.38	.			4.8	44.		9	.				.9322.0418.3470.6653.5

Nrk,steel28.043.0		.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.				.		9	.8

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0281.6346.9גזירה

עומס תכן
	.			.4			.4			8.9		4.4		.8				.	.88			.	4	9.		.		9.4		.		Nrdשליפה

	.				.	8		.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.			4.		Vrd9.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec14.321.024.028.333.745.557.376.381.7127.8166.0186.7259.3שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2134.1165.2גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN--

48.		8.9	8.9		.	9	.			8.			8.		4	.4			.4			.44		.	

Nrk,adh		.		9.94	.4	4.	8	.				.			4.				.8		4.		4	.	4		.	

Nrk,steel		.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.				.		9	.8

.9	4		.	8		.			8.8			.				4.			.	8	.			.			.	4	.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.4			.	9	8.9			8.			9.		.		44.8	.		.4			.		.4		Nrdשליפה

	.				.	8		.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.88	.8				.			49.484.4	44.	.		.4		8.8	.8		.4		Nrecשליפה

	.				.4			.			.4	8	4.	49.8	.	.44		.4			.		4.8	Vrecגזירה

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

hnomעומק התקנה נומינלי

mm

8	9																									4		4					

		44	4												8	4(	 )							dקוטר קידוח

	8	8	8	8									4	4						עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

	444		9			4					9			9			)	.	( 			.4	.	mlכמות חומר / חור )כולל פחת של 35%(

	.		.		.	4						4					)	4( 	9						כמות חורים לאמפולה 600 מ''ל
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

heffעומק התקנת העוגן

mm

8											4										

								4													4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

				8											smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

													9										ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

				8											cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

				4					8				4		4					

														9	84	8							scrמרחק קריטי בין העוגנים

													4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

										48		4	9							ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

													4										cminמרחק 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.

מדריך התקנה

1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את הברזל זיון בסיבוב.

5( להמתין 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

מק''טים

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

מק"טתיאור פריט

Chemfix			 			ml	8			

CG			 אקדח הזרקה ידני	84		

PG			 אקדח הזרקה פנימאטי		4		

EG			 אקדח הזרקה חשמלי		4		
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טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

		M		M		M		4M	M		M		M		M		M8Mקוטר מוט

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
וקע

סד
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.2133.5183.4224.0282.3313.1			.	
Nrk,adh27.741.961.39	.9		8.				.		49.		9	.				.	353.1
Nrk,steel	9.	4	.			.				.		9	.		8	.			8.	449.				.				.	

Vrk15.023.034.063.098.0141.0184.0224.0277.6326.8גזירה

עומס תכן
	.	9		.				4.		8.4			.			.8	8	.			4.		.			8.	Nrdשליפה

.4				.				9.			.	4	.8			8.4	.4			.		8.4		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec13.216.624.336.962.783.398.9117.5125.9140.1שליפה
Vrec8.613.119.436.056.080.6105.1128.0158.6186.7גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.	48.		8.99	.			8.				.8	9	.			9.			4.4
Nrk,adh		.			.			.	48.	8	.				.				.			8.8		9.				.4
Nrk,steel	9.	4	.			.				.		9	.		8	.			8.	449.				.				.	

.8				.				4.			84.		.	4		98.	.			4.		.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.				.	4		.				98.	.		.4	4	.			.			.			Nrd8.שליפה

.4				.				9.			.	4	.8			8.4	.4			.		8.4		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.9			4.4		.8	9	.			.448.			9.		.			.98.	Nrecשליפה

	.	8		8.			8.			.				.	8	.			.		9.4		.			Vrec8.גזירה
5.

8 
דה

פל
ה 

רג
הב

ת 
טו

מו
ם 

ע

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.				.		8	.4		4.		8	.				.				.	
Nrk,adh		.	4	.9		.	9	.9		8.				.		49.		9	.				.				.	
Nrk,steel	8.		9.	4	.		9.				.				.				.		8	.				.94	4.8

	.				.				.	4		.				88.	.			9.		.			.			Vrk9.גזירה

עומס תכן
	.	9		.				4.		8.4			.				.	8	.			8.		9.		.		Nrdשליפה

	.			8.8			.				.	.49		48.8	.		.8			.			.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.	4	.9				.			98.9	.	8	8.	.9			.		.8			Nrec8.שליפה

.4				99.	.	8	.			.		4.9		.			.			8.	.	Vrecגזירה

ים
לל

 כ
ים

תונ
נ

	dקוטר קידוח

mm

					4	8	4 )		(	8						4	

	4					8		4														9	hnom8עומק התקנת העוגן

					4	4	4	4								עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

	8		4	89				)		( 	4	.			.			.		.	mlכמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

		4		)		( 9		8					כמות חורים/אמפולה 420 מ''ל כולל 35% פחת

Chemfix 200 + ATR

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

ATR )מוט הברגה(

Fire Resistance  
Classification

R			

תקן
איכות 
הסביבה

European
Approval

ETA 	8/		98 Bonded Rebars

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA 	8/		9	 Bonded Fasteners

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA	8/	8	4 Masonry

 0756-CPD-0575

מאפיינים
דבק היבריד משוכלל	 
 	compressive strength : 			 N/mm	

 	flexural strength : 		 N/mm	

 	E-modulus : 	4			
 	C	-ו C	 אישור נגד רעידת אדמה

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

 .Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן

American
Approval

ESR 4366

+
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

heffעומק התקנת העוגן

mm

		8	9																

					4													4				soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

	8			.							4	4		sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

							.	8																ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

	8			.							4	4		cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

										8							4					

														9	84									soptמרחק אופטימאלי בין העוגנים

													4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

											4		4									ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

													4										cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

ENV טבלת עומסים לעוגן בודד לתכנון לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי

		M		4M	M		M		M		M		M8Mסוג העוגן

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

C	
מי 

ס
סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.	48.		8.99	.			8.				.8	9	.	

Nrk,adh	.			.			.			.			.	8	.				.			8.4

Nrk,steel	9.	4	.4		.4			.		9	.		8	.				.	448.8

	.			8.8		98.9	8.		.844.			.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	..988			.	4	.			8.	.9			.		.	Nrdשליפה

	.			.44	.			.		.8		.8			.		Vrd8.4גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.9			48.	.		.8		.8			8.	.		.	Nrecשליפה

	.	.94			.			9.		.		9.9	.		.	Vrecגזירה

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

C	
י  

מ
ס

סיי

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

--48.		8.99	.	---

Nrk,adh--		.			.		9.	---

 Nrk,steel--		.4			.		9	.	---

---	.			..444		Vrk--גזירה

עומס תכן
---	.			..49	Nrd--שליפה

---	.		.8		.8		Vrd--גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

---.8		.9		Nrec--4.שליפה

---	.9		.		Vrec--9.9גזירה

	8		4														9	hnommm8עומק התקנה נומינאלי

המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 
לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.
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מידות ומק''טים

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 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345

מק"טתיאור פריט

Chemfix			 4		ml	8	98

CG4		 אקדח הזרקה ידני	84		

EG4		 אקדח הזרקה חשמלי		4		

PG4		 אקדח הזרקה פנימאטי		4		

M		x				mm רשת כימי					

M		x				mm רשת כימי					

M		x				mmרשת כימי					

M		x		 ניילון לכימי					

M		x8	 ניילון לכימי			8	

M		x			 ניילון לכימי					

M		x8	 ניילון לכימי			8	
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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/mm	(

fyk
)N/mm	(

ATR 	.	 M	x													

				

	.	

		

						

ATR 	.	 M8x							8				8		

ATR 	.	 M		x																

ATR 	.	 M		x															9

ATR 	.	 M	4x								4				4		

ATR 	.	 M		x															4

ATR 	.	 M	8x								8				8		

ATR 	.	 M		x																

ATR 	.	 M		x																

ATR 	.	 M	4x								4				4		

ATR 		 M	x													

		

		

						

ATR 		 M8x							8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x															9

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x															4

ATR 		 M	8x								8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x																

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x														4	

ATR 		 M		x														4	

ATR 8.8 M	x					88						

8.8

		

8			4	

ATR 8.8 M8x					888				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88								9

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88								4

ATR 8.8 M	8x					88	8				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR SS			 M	x													

SS			 )A4(

		

			4		

ATR SS			 M8x							8				8		

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4	9

ATR SS			 M		x															4

ATR SS			 M	8x								8				8	9

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4		

ATR SS			 M		x														4	

ATR SS			 M		x														4	
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CHEMFIX 200 + rebar

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

מאפיינים
דבק היבריד משוכלל	 
 	compressive strength : 				 N/mm	

 	flexural strength : 		 N/mm	

 	E-modulus : 	4			
 	C	 & A-F אישור נגד רעידת אדמה

 	tensile strength 	9.		 N/mm	

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

	Ø4		Ø		8Ø	Ø		Ø		Ø		8Ø	Ø		4Ø	Ø		Ø		Ø 8Øקוטר ברזל

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.	84.				.				.			9.				.4	9	.	224.0			.		94.	48	.				.	

Nrk,adh	8.	41.6		.48	.499.9131.2166.5186.0			.	335.4340.8356.0494.4

Nrk,steel28.04	.	62.084.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.				.		9	.8

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0281.6346.9גזירה

עומס תכן
.4				9.			.				9.		9.8			88.	9.	.9			.			48.	4.		.		8.8	Nrdשליפה

	.				.	8		.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.			4.		Vrd9.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec13.416.524.834.739.752.056.663.378.4114.1115.9121.1168.2שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2134.1165.2גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.	4	.		8.9		.			.	9	.			9.				.				.8		4.4			.				.44		.	

Nrk,adh		.8	9.			.	4	.			.			.	8	.				.8		4.9		8.			9.		8	.		9	.	

Nrk,steel	8.	4	.			.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.				.		9	.8

.9	4		.	8		.			8.8			.				4.			.	8	.			.			.	4	.			.			4.	Vrkגזירה

עומס תכן
.9				.				49.		.			9.4		.			.	.44		.8			4.	.4			.			Nrd8.שליפה

	.				.	8		.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.			4.		Vrd9.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

4.9			.			.8				.	9	49.	.	4	.			.		9.8	.4		.4			.		.	Nrecשליפה

	.				.4			.			.4	8	4.	49.8	.	.44		.4			.		4.8		.			.	Vrecגזירה
C	

מי 
יס

סי

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.	4	.		8.9		.			.	9	.			9.				.				.8		4.4			.				.44		.	

Nrk,adh8.			.9		.		9.4		.	44.			.			.88	.			8.		8	.		94.				.	

Nrk,steel	8.	4	.			.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.				.		9	.8

.8	4		.	9		4.			8.			94.	.			.			8.949.	9.8		.			.		Vrk9.8גזירה

עומס תכן
	.				.8			.				.988.	4	.			.			4.		8.		.			.			.		.	Nrdשליפה

.9			.4				.			8.8		.		.448.8	4	.		.9		9.8		4.		.			.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.				.		.9		.8			4.	.9			.			.			.			.			8.	.84.	Nrecשליפה

	.			.9	9	.			.			.	4.84	8.9		.			8.		4.	.4			.		Vrec4.גזירה

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

hnomעומק התקנה נומינלי

mm

																									4		4				4					

		44	4												8	4(	 )							dקוטר קידוח

	8	8	8	8									4	4						עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

		44								8				94		.			.		)	.	( 			.		.ml4כמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

	.		.		.		.		.		.	49	8			)		( 		9		8כמות חורים לאמפולה 420 מ''ל

  .
Ch

em
fix
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ני 
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ל נ
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ים
סס
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ומ
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99
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: 	
		

8 
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ם,
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רח
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ת
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לי

 ב
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0-
 ב

טון
בב
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וגן

 ע
פי
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כני
 ט

ים
תונ

נ
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ופ
יר
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קן 

ת
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ים
ול

כל
ם 

אינ
ק 

דו
 ס

טון
בב

מ 
מ''

 1
0-

מ ו
מ"

 8
ם 

רי
קט

ה

+
קוץ / ברזל זיון

Fire Resistance  
Classification

R			

תקן
איכות 
הסביבה

European
Approval

ETA 	8/		98 Bonded Rebars

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA 	8/		9	 Bonded Fasteners

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA	8/	8	4 Masonry

 0756-CPD-0575

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

American
Approval

ESR 4366
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 
heffעומק התקנת העוגן

mm

8											4										

								4		4	9								4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

				8											smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

													9										ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

				8											cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

				4					8				4		4					

														9	84	8							scrמרחק קריטי בין העוגנים

													4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

										48		4	9							ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

													4										cminמרחק 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.

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

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 20-50 דקות עד להתייבשות סופית.

12345

מק''טים

מק"טתיאור פריט

Chemfix 			 4		ml	8	98

CG4		 אקדח הזרקה ידני	84		

EG4		 אקדח הזרקה חשמלי		4		

PG4		 אקדח הזרקה פנימאטי		4		

CHEMFIX 200 + rebar67



CHEMFIX 10 + ATR

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(
		M		M		M		4M	M		M		M		M		M8Mקוטר מוט

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
וקע

סד
א 

 ל
טון

ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.				.		8	.4224.0282.3313.1377.7
Nrk,adh27.738.957.183.3130.7177.7		8.4	9	.				.		9	.	
Nrk,steel	9.	4	.4		.4			.		9	.		8	.				.	448.8			.				.	

Vrk14.623.233.762.898.0141.2183.5224.4277.6326.8גזירה

עומס תכן
	.	8		.				8.			.				.	8	.		.4	4	.			.			.		Nrdשליפה

.4				.				9.			.	4		.			8.4	.4			.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec10.815.122.232.443.659.376.298.8111.1130.8שליפה

Vrec8.613.319.436.056.080.7105.1128.2158.6186.7גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN--

48.		8.99	.			8.				.8	9	.			9.			4.4
Nrk,adh	8.	4	.			.		9.998.				.4			.		49.	
Nrk,steel		.4			.		9	.		8	.				.	448.8			.				.	

.8				.			4.4			.	8		.	4		.898.			.		Vrkגזירה

עומס תכן
	.		.4		.8		.8	4	8.		8.		.		.9		Nrdשליפה

.4				.				9.		.8	4		.			8.4		.			.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.			.	4	.	.44			.			.		.9			.		Nrecשליפה

	.	8		8.			8.		4.9			.	8	.		.9			9.	Vrecגזירה
5.

8 
דה

פל
ה 

רג
הב

ת 
טו

מו
ם 

ע

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.				.		8	.4		4.		8	.				.				.	
Nrk,adh		.		8.9		.	8	.				.				.			8.4	9	.				.		9	.	
Nrk,steel	9.			.	4	.88	.				.		8	.				.		8	.		4	.	4		.	

	.				.				.	4		.				88.	.			9.		.			.			Vrk9.גזירה

עומס תכן
	.	8		.				8.			.				.	8	.		.4	4	.			.			.		Nrdשליפה

	.			8.8			.				.	.49		48.8	.		.8			.			.	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.8				.			98.8	.			9.		.	.44			.			.		.8		Nrecשליפה

.4				99.	.	8	.			.		4.9		.			.			8.	.	Vrecגזירה

ים
לל

 כ
ים

תונ
נ

	dקוטר קידוח

mm

					4	8		 )	4(	8						4	

	4					8		4														9	hnom8עומק התקנה נומינאלי

					4	4	4	4								עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

																			8	4				TmaxNmמומנט התקנה מקסימאלי

	8		4	89				(		 )	4	.			.			.		.	mlכמות חומר לחור כולל 35% פחת

	4		8)		( 		4				8			כמות חורים/אמפולה 600 מ''ל 

מאפיינים
דבק אפוקסי	 

	 Tensile strength 		.94Mpa )ASTM 		8 / ISO 			(
	 Compressive Strength 9	Mpa )ASTM 	9	 / ISO 		4(
	 Flexural Strength : 		.	9Mpa )ASTM 	9	 / ISO 		8(
	 E-Modulus : 				 )ASTM 		8 / ISO 			(
	 Flexural Modulus : 4			 )ASTM 	9	 / ISO 		8(
	 VOC Content : A+ Rating

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

+
ATR )מוט הברגה(

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

.Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ENV 	99	-4:			8 עם ברזל זיון לפחות כל 15 ס''מ, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן ,C		/		 נתונים טכניים לפי בעוגן בודד בבטון

European
Approval

ETA 		-				

 0756-CPD-0575

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

תקן
איכות 
הסביבה
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

heffעומק התקנת העוגן

mm

8	9																

					4													4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

	8			.							4	smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

							.	8													ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

	8			.							4	cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

							4		8					4	4		

										9	84									scrמרחק קריטי בין העוגנים

										4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

								4		4									ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

										4										cminמרחק 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.

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 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

12345
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מידות ומק''טים

מק"טתיאור פריט

Chemfix		 			ml	8	8	

CG			 אקדח הזרקה ידני		4	8

PG			 אקדח הזרקה פנימאטי		4	9

ATR

מק"טתיאור פריט

אורך קוטר

סוג פלדה

קוטר 
הסוגרת

 tensile
strengthyield strength

d
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

fuk
)N/mm	(

fyk
)N/mm	(

ATR 		 M	x													

				

ST		

		

						

ATR 		 M8x							8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x															9

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x															4

ATR 		 M	8x								8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x																

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x														4	

ATR 		 M		x														4	

ATR 8.8 M	x					88						

8.8

		

8			4	

ATR 8.8 M8x					888				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88								9

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88								4

ATR 8.8 M	8x					88	8				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR SS			 M	x													

SS			 )A4(

		

			4		

ATR SS			 M8x							8				8		

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4	9

ATR SS			 M		x															4

ATR SS			 M	8x								8				8	9

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4		

ATR SS			 M		x														4	

ATR SS			 M		x														4	

.)ATR 	.8 M		x			 GG לאחר שם המוצר )לדוגמא GG ניתן לקבל את המוטות בגילוון טרמודיפוזיוני 30 מיקרון בהזמנה מראש.  נא לציין
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CHEMFIX 10 + rebar

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

+
קוץ / ברזל זיון

European
Approval

ETA 		-				

 0756-CPD-0575

מאפיינים
דבק אפוקסי	 

	 Tensile strength: 		.94Mpa )ASTM 		8 / ISO 			(
	 Compressive Strength: 9	Mpa )ASTM 	9	 / ISO 		4(
	 Flexural Strength: 		.	9Mpa )ASTM 	9	 / ISO 		8(
	 E-Modulus: 				 )ASTM 		8 / ISO 			(
	 Flexural Modulus: 4			 )ASTM 	9	 / ISO 		8(
	 VOC Content: A+ Rating

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים	 
איטונג	 

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

.Chemfix ומבוססים על נתוני יצרן של חברת ETA עם ברזל זיון לפחות כל 15 ס''מ, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן ,C		/		 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון

BS	9		
FOR USE WITH

POTABLE WATER

תקן
איכות 
הסביבה

		8							8			4					8קוטר ברזל

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

		.			.	84.				.				.				.				.4		8.			8.		94.	48	.	

Nrk,adh26.132.744.160.066.782.2104.6130.1163.4212.2250.9

Nrk,steel	8.	4	.			.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.	

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0גזירה

עומס תכן
	.9			.			.8		.9			8.		.	4	.			.			4.		8.		4.	Nrdשליפה

	.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.			4.		Vrd9.גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec10.413.017.523.826.532.641.544.255.672.285.3שליפה

Vrec6.710.214.820.226.433.441.249.864.380.4105.2גזירה

וק
סד

ון 
בט

עומס כשל 
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN--

	8.9		.			.	9	.			9.				.				.				.				.4

Nrk,adh		.4		.8		.			.	4	.8	8.			.99	.				.8

Nrk,steel		.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.	

	.			8.8			.				4.			.	8	.			.			.	4	.		Vrkגזירה

עומס תכן
9.4	.9			.	4	.			.		9.8		8.		.			4.	Nrdשליפה

	.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.		Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

.4	.44		8.9		.			9.		4.	.9			.			.		Nrecשליפה

	.			.4	8	4.	49.8	.	.44		.4			.		4.8	Vrecגזירה

ים
לי

כל
ם 

וני
ת

נ

hnomעומק התקנה נומינלי

mm

																														4		

	4												8	4(	 )							dקוטר קידוח

	8	8									4	4						עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

									4	94					)	.	( 			.		.ml4כמות חומר / חור )כולל פחת של 35%(

		48					9			)		( 	4	8	8כמות חורים לאמפולה 600 מ''ל
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טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

heffעומק התקנת העוגן

mm

8	9																			

								4													4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

				8			.							4	smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

										.	8													ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

				8			.							4	cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

				4					8				4		4					

														9	84	8							scrמרחק קריטי בין העוגנים

													4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

										48		4	9							ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

													4										cminמרחק 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.

מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.

3( להזריק את החומר מסוף החור.

4( להכניס את הברזל זיון בסיבוב.

5( להמתין 8-12 שעות עד להתייבשות סופית.

מק''טים

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

מק"טתיאור פריט

Chemfix		 			ml	8	8	

CG			 אקדח הזרקה ידני		4	8

PG			 אקדח הזרקה פנימאטי		4	9

12345

72CHEMFIX 10 + rebar



CT50Pro + ATR

טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

Brandname of Chemfix PESF

מאפיינים
 	compressive strength 4	.	 N/mm	

 	flexural strength : 		.9 N/mm	

 	flexural modulus  	8		
 	tensile strength  9.	 N/mm	

 	E-modulus : 48	4.	

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים קשות	 

+
ATR )מוט הברגה(

		M		4M	M		M		M		M		M8Mקוטר מוט

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

	.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.				.		8	.4		8.		8	.	

Nrk,adh		.426.837.053.284.0105.0127.4145.4

Nrk,steel18.0	9.	4	.		9.				.				.				.		8	.	

Vrk9.015.021.039.061.088.0115.0142.5גזירה

עומס תכן
	.			.9		8.948.		4.		.		.4		Nrd9.9שליפה

	.4			.	.49		48.8	.		.8			.			.	Vrdגזירה

Nrec7.18.912.217.627.834.742.148.1שליפהעומס מומלץ

Vrec5.18.612.022.334.950.365.781.4גזירהעומס שירות

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

8.
8 

דה
פל

ה 
רג

הב
ת 

טו
מו

ם 
ע

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.				.		8	.4		8.		8	.	

Nrk,adh		.4		.8		.			.	84.				.				.4	4	.4

Nrk,steel	9.	4	.4		.4			.		9	.		8	.				.	448.8

4.4			.	8		.	4		.898.			.			.			4.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.			.9		8.948.		4.		.		.4		Nrd9.9שליפה

	.9		.8	4		.			8.4		.			.			8.		.		Vrdגזירה

	.48	.	4	4.	.8			.			.		8.9	.	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.8		4.9			.	8	.		.9			9.		.		Vrec8.4גזירהעומס שירות

ים
לל

 כ
ים

תונ
נ

	dקוטר קידוח

mm

					4	8	4	8				

	8																	9	hnom8עומק התקנה נומינלי

			4	4	4								עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח 

													8	4				TmaxNmמומנט התקנה מקסימאלי

	4		9			4	.			.			.		.	mlכמות חומר / חור )כולל פחת של 35%(

	4	8		8				*		כמות חורים/אמפולה 410 מ''ל 

תקן
איכות 
הסביבה

ה ק י ד ב
ר ת א ב

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

European
Approval

ETA 		/			8- ETAG 			

 0756-CPD-0575

European
Approval

ETA 		/				 – ETAG 			 – masonry

 0756-CPD-0575

CT50Pro + ATR73



טבלת מרחקים בין העוגנים ומרחקים מקצה הבטון לפי עומק התקנה נבחר 

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

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

heffעומק התקנת העוגן

mm

		8	9											4				

		4		4													4				scrמרחק קריטי בין העוגנים

					.							4	4		sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

							.	8																ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

					.							4	4		cminמרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

										4		8					4	4		

										9	84												scrמרחק קריטי בין העוגנים

										4											smin8מרחק מינימאלי בין העוגנים

								4		4												ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

										4											cmin8מרחק מינימאלי מקצה הבטון

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.

12345
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מדריך התקנה

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.

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
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ITS

מק"טתיאור פריט
אורך המוטקוטר המוט

סוג פלדה

קוטר 
המוט 
הפנימי

tensile strengthyield strength

fuk
)N/mm	(

fyk
)N/mm	(

)mm()mm()mm(

ITS M8x8		8					8	

	.8

8

			4		 ITS M		x9		8					9			

ITS M		x				8		4							

.)ATR 	.8 M		x			 GG לאחר שם המוצר )לדוגמא GG ניתן לקבל את המוטות בגילוון טרמודיפוזיוני 30 מיקרון בהזמנה מראש.  נא לציין

מידות ומק''טים

מק"טתיאור פריט

CT		Pro 4		ml	84	4

CG4		 אקדח הזרקה ידני	84		

EG4		 אקדח הזרקה חשמלי		4		

PG4		 אקדח הזרקה פנימאטי		4		

M		x				mm רשת כימי					

M		x				mm רשת כימי					

M		x				mm רשת כימי					

M		x		 ניילון לכימי					

M		x8	 ניילון לכימי			8	

M		x			 ניילון לכימי					

M		x8	 ניילון לכימי			8	

ATR

מק"טתיאור פריט

אורך המוטקוטר המוט

סוג פלדה

קוטר 
הסוגרת

 tensile
strengthyield strength

d
)mm(

L
)mm(

SW
)mm(

fuk
)N/mm	(

fyk
)N/mm	(

ATR 	.8 M	x					8							

	.8

		

			4		

ATR 	.8 M8x						8	8		8					

ATR 	.8 M		x	4				8			4			4			

ATR 	.8 M		x	9				8			9			9			

ATR 	.8 M		x						8										9

ATR 	.8 M		x						8										9

ATR 	.8 M		x						8										4

ATR 	.8 M		x	9				8			9			9		4

ATR 	.8 M		x						8										4

ATR 	.8 M		x						8											

ATR 	.8 M		x	9				8			9			9			

ATR 	.8 M	4x						8	4			4					

ATR SS			 M8x								8		8			

SS			 )A4(

		

			4		

ATR SS			 M		x																		

ATR SS			 M		x																	9

ATR SS			 M		x	9								9			9		4

ATR SS			 M		x																		

ATR SS			 M	4x								4									
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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/mm	(

fyk
)N/mm	(

ATR 		 M	x													

				

ST		

		

						

ATR 		 M8x							8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x															9

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x															4

ATR 		 M	8x								8				8		

ATR 		 M		x																

ATR 		 M		x																

ATR 		 M	4x								4				4		

ATR 		 M		x														4	

ATR 		 M		x														4	

ATR 8.8 M	x					88						

8.8

		

8			4	

ATR 8.8 M8x					888				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88								9

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88								4

ATR 8.8 M	8x					88	8				8		

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M		x					88									

ATR 8.8 M	4x					88	4				4		

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR 8.8 M		x					88							4	

ATR SS			 M	x													

SS			 )A4(

		

			4		

ATR SS			 M8x							8				8		

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4	9

ATR SS			 M		x															4

ATR SS			 M	8x								8				8	9

ATR SS			 M		x																

ATR SS			 M		x															9

ATR SS			 M	4x								4				4		

ATR SS			 M		x														4	

ATR SS			 M		x														4	

.)ATR 	.8 M		x			 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 4	.	 N/mm	

 	flexural strength : 		.9 N/mm	

 	flexural modulus  	8		
 	tensile strength  9.	 N/mm	

 	e-modulus : 48	4.	

אפליקציות שונות
בטון	 
בלוקים	 
אבנים קשות	 

		 8Ø	 Ø		 Ø		 Ø		 8Ø	 Ø		 4Ø	 Ø		 Ø		 Ø 8Øקוטר ברזל

וק
סד

א 
 ל

טון
ב

עומס כשל
אופייני

שליפה

Nrk,cone

kN

4	.			.4	9.	84.	84.				.				.		8	.4	8	.4	8	.		44.9

Nrk,adh18.124.331.840.344.461.262.179.983.1118.1137.8

Nrk,steel	8.	4	.			.	84.4			.			9.				.			8.				.			8.	44	.	

Vrk14.021.531.142.555.570.086.6104.5135.0168.8221.0גזירה

עומס תכן
	.			.			.9		8.		9.		9.		.			9.		.			.			Nrd8.שליפה

	.	4		.				.	9	9.		.			.	4	.			8.		.			4.		Vrd9.גזירה

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

8	9																							8				

	4												8	4(	 )							dקוטר קידוח

	8	8									4	4						עובי בטון מינימאלי מעבר לעומק קידוח

	8		4	9			9	9	9			)	.	( 			.4	.	mlכמות חומר / חור )כולל פחת של 25%(

						4					)9	( 			*	8	*	8כמות חורים לאמפולה 410 מ''ל 

נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן 8			 -4 :	99	 ENV ומבוססים על נתון יצרן. 

שימוש בדבק כימי Pro		CT בטמפרטורה מעל oc	4 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

8	9																

					4													4	scrמרחק קריטי בין העוגנים

	8			.							4	smin4מרחק מינימאלי בין העוגנים

							.	8													ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

	8			.							4	cmin4מרחק מינימאלי מקצה הבטון

heffעומק התקנת העוגן

mm

							4		8							4		

						9		9	84									scrמרחק קריטי בין העוגנים

										4										sminמרחק מינימאלי בין העוגנים

				48		4		4									ccrמרחק קריטי מקצה הבטון

										4										cminמרחק 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

ה ק י ד ב
ר ת א ב

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

European
Approval

ETA 		/			8- ETAG 			

 0756-CPD-0575

+
קוץ / ברזל זיון
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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

CT		Pro 4		ml	84	4

CG4		 אקדח הזרקה ידני	84		

EG4		 אקדח הזרקה חשמלי		4		

PG4		 אקדח הזרקה פנימאטי		4		
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ATR

ATR

מוטות הברגה

נתונים טכניים

AT
R 

4.
8

קוטר

kN

M8M		M		M		M		M	4M		M		

שליפה
	8										9		94	8	Nrk,sחוזק אופייני

	.49		.			94	.			4	.			.				Nrd,sחוזק תכן

גזירה
	4				88		9					Vrk,s9חוזק אופייני

8		888		.	.44					.			.	Vrd,sחוזק תכן

AT
R 

8.
8

קוטר

kN

M8M		M		M		M		M	4M		M		

שליפה
448.8				.	8		.	9		.			.4		.4	4	9.	Nrk,sחוזק אופייני

	.99		44.		88.		.				.	.944.98			9.	Nrd,sחוזק תכן

גזירה
4.4			.	8		.	4	.898			.			.			4.	Vrk,sחוזק אופייני

	.9		.8	4				8.4		.					8.		.		Vrd,sחוזק תכן

AT
R 

		
.9

קוטר

kN

M8M		M		M		M		M	4M		M		

שליפה
	8	.4		4										.	8	.			8.	Nrk,sחוזק אופייני

.4		4	4		.				.	8	.4				.			.	4	.		Nrd,sחוזק תכן

גזירה
	.	9		8.			.	8	.4				.	.88	4	.		9	Vrk,sחוזק אופייני

.9				9	.8	4	.9				.			.			4.		.		Vrd,sחוזק תכן

ATR 4.8סוג
ATR 8.8

ATR 		.9
M		 עדM		 מעל

תרכובת כימיכלית
 

C
min%-	.			.			.	

max%	.			.			.			.		

Pmax%	.			.	4	.	4	.	4

Smax%	.			.			.			.		

תכונות מכניות

						8		8		4	nomN/mmחוזק שליפה

		9	4		4					nomN/mmחוזק כפיפות

Vickers קשירות
min												

max										8	

Brinell קשירות
min		4		9	4		9	

max		8	8			9			

Rockwell קשירות
min								

max9				4	9
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מק"ט מוטות הברגים לפי מטר

קוטר מ"מ
ATR 4.8ATR 8.8ATR 		.9

גלוון חםגלוון קרגלוון חםגלוון קרגלוון חםגלוון קר

M	ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M8ATR48	8ATRG48	8ATR88	8ATRG88	8ATR		9	8ATRG		9	8

M		ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M		ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M	4ATR48	4ATRG48	4ATR88	4ATRG88	4ATR	49	4ATRG		9	4

M		ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M		ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M		ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M	4ATR48	4ATRG48	4ATR88	4ATRG88	4ATR	49	4ATRG		9	4

M		,ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR	89		ATRG		9		

M		ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M		ATR48		ATRG48		ATR88		ATRG88		ATR		9		ATRG		9		

M4	ATR484	ATRG484	ATR884	ATRG884	ATR4	94	ATRG		94	

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

ATR81



ABE

טבלת עומסים לבורג בודד

מאפיינים
טכנולוגיה: בורג בהברגה ישירה לפלדה.	 
 	C				:סוג פלדה
 	Zn גלוון: גלוון קר

קוטר בורג
ST	.	

		.	.8	emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.9	.		.8

.9	.9	.9	Vrkגזירה

עומס תכן
	.		.	.8	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

	.	.9		.	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.		.		.	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST4.	

		.		emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

4.		.		.	

	.		.		.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.		.		.	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

	.		.		.	Nrecשליפהעומס מומלץ

.4	.4	.4	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST4.8

4		emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.		.		.	

	.		.		.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.	.9		.	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

	.	.8	.9	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.		.		.	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST	.	

		.		emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.48.	9.	

Vrk4.84.84.8גזירה

עומס תכן
4.8	4.	.	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

.4	.9	.8	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.		.		.	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST	.	

	4	.	emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

4.	9.			.4

.9	.9	.9	Vrkגזירה

עומס תכן
.8		4.	.	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

4.8	.	.4	Nrecשליפהעומס מומלץ

.8	.8	.8	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST4.8 / 
ST 	.	 / 
ST 	.	

4		emmעובי הפלטה מאלומיניום

Nrkשליפהעומס כשל אופייני

kN

	.94.		.	

.9		.		.	Nrdשליפהעומס תכן

	.		.		.	Nrecשליפהעומס מומלץ

ABE

82ABE



גיאומטריה

נתונים כלליים

עובי פלדה מוצמדת מקסימאלי מומלצת

קוטר בורג

בוקסאעובי שייבהעובי ראשקוטר דסקית
קוטר חוץ כולל 

הברגה
 קוטר 

לב הבורג
שפע

קוטר סכין 
קידוח

אורך סכין 
קידוח

אורך 
עובי פלדה ההברגה

מומלץ
dkKCeDdPdPzX

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ST 	.	8,		.		.			.			.	4	.		,9	-9.	-			.		-	.		

ST 4.	8.	4.		.		4.			.		.4	,9	-		-	8	.		-	.		

ST 4.8		,	4.		.	84,8		,	8	,		,9		,			-	8	.		-4.4	

ST 	.			.	4.		.98	.4	4,			,84,			,9	9-			.		-	.		

ST 	.			,		,		,				,		4,88	,8	,		9,		9-	4		.		-	.		

dp

CP

KL

S

dk

e

ST	.	ST4.	ST4.8ST	.	ST	.	

9.		.8	----

		4.	----

			.	4.		,	--

		9.		.		,	--

	9		.			.	8,	8.		

				.			.			,			,			

			8.			.		4,		4,			

				,			,			,			

	8	9,			,			,			

4			,		4.		4.			

		4	,		9.		9.		8

		49.	49.	48

				.			.			

	8		.			.			

			4.		4.			

8		9.		8

9		9.		8

			89.	88

			98

					8

					8

	4			8

קוטר בורג
אורך )מ"מ(

ABE83



מדריך התקנה

12

1( לסמן בדפיקה קלה את מיקום החדירה.

2( להבריג את הבורג עם מברגה מהירה עם תכונות בהתאם לטבלה המצורפת )יש אפשרות 

להשתמש במברגת אימפקט במידה והמתקין מפסיק את ההברגה מיד בהצמדת הבורג לפרופיל(.

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

מק"טים

מק''טסוג העוגן
קוטר
)mm(

אורך
)mm(

קופסא קטנה
)יחידות(

ABE 	,	x		ABE					.							

ABE 	,	x		ABE					.							

ABE 	,	x	9ABE			9	.		9				

ABE 4,	x		ABE4			4.							

ABE 4,	x		ABE4			4.							

ABE 4,	x	9ABE4		94.		9				

ABE 4,	x		ABE4			4.						

ABE 4,	x		ABE4			4.						

ABE 4,	x	8ABE4		84.		8			

ABE 4,8x		ABE48		4.8						

ABE 4,8x		ABE48		4.8						

ABE 4,8x	9ABE48	94.8	9			

ABE 4,8x		ABE48		4.8					

ABE 4,8x		ABE48		4.8					

ABE 4,8x	8ABE48	84.8	8			

ABE 	,	x	9ABE			9	.		9			

ABE 	,	x		ABE					.						

מק''טסוג העוגן
קוטר
)mm(

אורך
)mm(

קופסא קטנה
)יחידות(

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x		ABE					.						

ABE 	,	x8	ABE		8		.	8				

ABE 	,	x9	ABE		9		.	9				

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x	4	ABE			4	.		4				

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x	8	ABE			8	.		8				

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x			ABE					.							

ABE 	,	x	4	ABE			4	.		4				

	.	ST	.	ST4.8ST	ST4.	.	STסוג העוגן

		8	-						8	-								-		8			8	-								-		8	rpmמהירות קידוח בפלדה

				-							-							-								-							-				rpmמהירות קידוח בנירוסטה

						sec4זמן קידוח מקסימאלי

.9		.4		.9		.84.	Nmמומנט התקנה מקסימאלי

EPDM ניתן להזמין את כל הברגים בשילוב שייבה

תכונות המברגה המתאימה להתקנת הבורג

84ABE



BIE

טבלת עומסים לבורג בודד

BIE

נתונים כלליים

קוטר בורג

קוטר 
דסקית

קוטר חוץ כולל בוקסאעובי שייבהעובי ראש
הברגה

 קוטר 
לב הבורג

קוטר סכין שפע
קידוח

אורך סכין 
קידוח

אורך 
ההברגה

עובי פלדה 
מומלץ

dkKCeDdPdPzX

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BIE 4.8		,	4,		,984,8		,	8	,		,9		,		44,4	 - 	,		

BIE 	.			,		,		,	8	,4	4,			,84,			,9			,		 - 	,		

BIE 	.			,		,		,				,		4,88	,8	,		9,		8	,		 - 	,		

מאפיינים
טכנולוגיה: בורג בי-מטאלי נירוסטה 	 

לקידוח ישיר בפלדה או בנירוסטה.
 	SS		4 - C				:סוג פלדה
 	silver ruspert  :גלוון

קוטר בורג
ST4.8

4		emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.		.		.	

	.		.		.	Vrkגזירה

עומס תכן
	.	.9		.	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

	.	.8	.9	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.		.		.	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST	.	

		.		emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.48.	9.	

Vrk4.84.84.8גזירה

עומס תכן
4.8	4.	.	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

.4	.9	.8	Nrecשליפהעומס מומלץ

	.		.		.	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST	.	

	4	.	emmעובי הפלטה מפלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

4.	9.			.4

.9	.9	.9	Vrkגזירה

עומס תכן
.8		4.	.	Nrdשליפה

	.		.		.	Vrdגזירה

4.8	.	.4	Nrecשליפהעומס מומלץ

.8	.8	.8	Vrecגזירהעומס שירות

קוטר בורג
ST4.8 / 
ST 	.	 / 
ST 	.	

4		emmעובי הפלטה מאלומיניום

Nrkשליפהעומס כשל אופייני

kN

	.94.		.	

.9		.		.	Nrdשליפהעומס תכן

	.		.		.	Nrecשליפהעומס מומלץ

BIE85



dp

CP

KL

Z )ref (

X )ref (

S

dk

e

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

מק"טים

	.		.	4.8סוג העוגן

		8	-						8	-								-		8	rpmמהירות קידוח בפלדה

				-							-							-				rpmמהירות קידוח בנירוסטה

					secזמן קידוח מקסימאלי

,4			,		Nm4,מומנט התקנה מקסימאלי

מק''טסוג העוגן
אורך

)mm(
קוטר
)mm(

קופסא קטנה
)יחידות(

BIE 4,8x		BIE48				4,8			

BIE 	,	x		BIE							,				

BIE 	,	x		BIE							,				

BIE 	,	x	8BIE			8	8	,				

BIE 	,	x		BIE							,				

BIE 	,	x	8BIE			8	8	,				

BIE 	,	x		BIE							,				

BIE 	,	x8	BIE		8	8		,				

BIE 	,	x		BIE							,					

מדריך התקנה

תכונות המברגה המתאימה להתקנת הבורג

12

1( לסמן בדפיקה קלה את מיקום החדירה.

2( להבריג את הבורג עם מברגה מהירה עם תכונות בהתאם לטבלה המצורפת )יש אפשרות להשתמש במברגת אימפקט 

במידה והמתקין מפסיק את ההברגה מיד בהצמדת הבורג לפרופיל(.

86BIE



AUTO

טבלת עומסים לבורג בודד

נתונים כלליים

AUTO

סוג
העוגן

אורך
קוטר 
דסקית

בוקסאעובי שייבהעובי ראש
קוטר חוץ כולל 

הברגה
 קוטר 

לב הבורג
שפע

קוטר סכין 
קידוח

אורך סכין 
עובי פלדה קידוח

מומלץ
LdkKCeDdPdPz

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AUTO		-	8			,		.		8	,4	4.		.			.					,	 - 	,		

dp

CP

KL

Z )ref (

X )ref (

S

dk

e

		.		עובי פלטה מינימאלי לבסיס פלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.	8.			.	

Vrk4.84.84.8גזירה

עומס תכן
.8	4	.	Nrdשליפה

.9	.9	.9	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	..94	.8	Nrecשליפה

.8	.8	.8	Vrecגזירה

4		עובי פלטה מינימאלי לבסיס אלומיניום

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.94.		.	

Vrk4.84.84.8גזירה

עומס תכן
.9		.		.	Nrdשליפה

.9	.9	.9	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.		.		.	Nrecשליפה

.8	.8	.8	Vrecגזירה

מאפיינים
טכנולוגיה: בורג בהברגה ישירה לפלדה	 
 	C				:סוג פלדה
 	Zn גלוון: גלוון קר

AUTO87



מדריך התקנה

12

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

מק"טים

		8	-				rpmמהירות קידוח בפלדה

				-			rpmמהירות קידוח בנירוסטה

		secזמן קידוח מקסימאלי

.4		Nmמומנט התקנה מקסימאלי

מק''טסוג העוגן
אורך

)mm(
קופסא קטנה

)יחידות(

AUTO 	,	x		AUTO									

AUTO 	,	x	8AUTO			8	8			

EPDM ניתן להזמין את כל הברגים בשילוב שייבה

1( לסמן בדפיקה קלה את מיקום החדירה.

2( להבריג את הבורג עם מברגה מהירה עם תכונות בהתאם לטבלה המצורפת )יש אפשרות 

להשתמש במברגת אימפקט במידה והמתקין מפסיק את ההברגה מיד בהצמדת הבורג לפרופיל(.

תכונות המברגה המתאימה להתקנת הבורג

88AUTO



BAUTO

טבלת עומסים לעוגן בודד

נתונים כלליים

BAUTO

dp

CP

KL

Z )ref (

X )ref (

S

dk

e

מאפיינים
טכנולוגיה: בורג בו-מטאלי נירוסטה לקידוח ישיר בפלדה או בנירוסטה.	 
 	SS		4 - C				:סוג פלדה
 	silver ruspert  :גלוון

סוג
העוגן

אורך
קוטר 
דסקית

בוקסאעובי שייבהעובי ראש
 קוטר חוץ 

כולל הברגה
 קוטר 

לב הבורג
שפע

קוטר סכין 
קידוח

אורך סכין 
עובי פלדה קידוח

מומלץ
LdkKCeDdPdPz

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BAUTO4	-						,		.		8	,4	4.		.			.					,	 - 	,		

		.		עובי פלטה מינימאלי לבסיס פלדה

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.	8.			.	

Vrk4.84.84.8גזירה

עומס תכן
.8	4	.	Nrdשליפה

.9	.9	.9	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	..94	.8	Nrecשליפה

.8	.8	.8	Vrecגזירה

4		עובי פלטה מינימאלי לבסיס אלומיניום

עומס כשל אופייני
Nrkשליפה

kN

	.94.		.	

Vrk4.84.84.8גזירה

עומס תכן
.9		.		.	Nrdשליפה

.9	.9	.9	Vrdגזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

	.		.		.	Nrecשליפה

.8	.8	.8	Vrecגזירה

BAUTO89



מדריך התקנה

12

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

מק"טים

		8	-				rpmמהירות קידוח בפלדה

				-			rpmמהירות קידוח בנירוסטה

		secזמן קידוח מקסימאלי

	.	Nmמומנט התקנה מקסימאלי

מק''טסוג העוגן
אורך

)mm(
קופסא קטנה

)יחידות(

BAUTO 	,	x4	BAUTO		4	4				

BAUTO 	,	x		BAUTO									

BAUTO 	,	x		BAUTO									

BAUTO 	,	x8	BAUTO		8	8				

BAUTO 	,	x			BAUTO										

EPDM ניתן להזמין את כל הברגים בשילוב שייבה

1( לסמן בדפיקה קלה את מיקום החדירה.

2( להבריג את הבורג עם מברגה מהירה עם תכונות בהתאם לטבלה המצורפת )יש אפשרות 

להשתמש במברגת אימפקט במידה והמתקין מפסיק את ההברגה מיד בהצמדת הבורג לפרופיל(.

תכונות המברגה המתאימה להתקנת הבורג
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Ibd חישוב האורך הנדרש

חישוב ברזל זיון מותקן עם דבק כימי,
TR023 לפי תקן אירופאי

התכנון לפי התקנים האלו מבוסס על תכנון ברזל זיון מותקן לפני יציקת בטון, ומותאם לברזל זיון מותקן 
עם דבק כימי.

בחישוב זה, אם כוח ההדבקות של הדבק כימי הנבחר הינו בערך פי 4.5 יותר גדול מכוח הדבקות של 
הבטון, אז משתמשים בכוח הדבקות של הבטון. אם הדבק כימי חלש יותר, אז מפחיתים בהתאם את כוח 

ההתפצלות.

כח התפצלות

As,req חישוב שטח פלדה נדרשת

σsd חישוב סטרס נדרש

	4				8							4					mm8קוטר ברזל

As שטח פעילmm			.		8.				.				.9			.			4.	49	.9			.88	4.				8				

Asהשטח הפעיל של החתך של הברזל זיון

Ibd,req חישוב אורך נדרש

Asהשטח הפעיל של החתך של הברזל זיון

לקוצים במתיחה / שליפה:

לקוצים בלחיצה: 

Ndכוח הנדרש בשליפה

fuk )ST			 לברזל 			 N/mm	( הכוח האופייני של הפלדה בשליפה 

fbdTR			 חוזק תכן לפי כשל בהדבקה מופחת לפי תקן אירופאי

lbd  =  lbd,req  .  α	  .  α	  .  α	

lbd  =  lbd,req

Ibd,req = )d / 4( . )σsd / fbd(

σsd = )As,req / As( . )fuk / 	,		(

As,req = Nd / fuk

α	 = 	 ,רק אם יש מרחק קרוב מקצה הבטון או בין הברזלי זיון שאנו מתקינים.  אם לא α	 מחשבים

α2 חישוב

	  ≤  α	  ≤  	,	

 α	 = 	,	 אם הקוצים שמתקינים רחוקים מכל קצה בטון, על מנת לקבל
המרחק הנדרש לפי קוטר ברזל d הינו:

dmm8					4							8				4	

s	-	mm				8498				4					9			4				8	

a	-	cy

cx a	-	המרחק הפנימי בין הקוצים

s	-	)המרחק בין הקוצים )מאמצע עד אמצע

α	  = 	 – 	,		 . ) cd - d ( / d

cd = min )cx ; cy ; a	-	 / 	(
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α3 חישוב

	  ≤  α	  ≤  	,	

α	  = 	 ,רק אם יש ברזל זיון רוחבי.  אם אין ברזל זיון רוחבי α	 מחשבים

K חישוב

קצה הבטון K = 	,		 K = 	

As

As

dt , Ast dt , Ast

dtקוטר הברזל זיון הרוחבי לא מרותך

Astהשטח הפעיל של חתך הברזל הרוחבי לא מרותך

λ חישוב

Ast,min = 	 :לרצפה
Ast,min = 	,		 . As :לעמודים

SAstכל השטח הפעיל של הקוצים הרוחביים

α5 חישוב

α	  = 	 ,רק אם יש לחץ רוחבי.  אם אין לחץ רוחבי α	 מחשבים

	  ≤  α	  ≤  	,	

plbd הלחץ הרוחבי לאורך

αlb)1,5-מקדם השפעה של חוזק הדבקה שווה ל-1,5 אם לא מוגדר אחר )בין 1 ל

	4				8							4					mm8קוטר ברזל

As שטח פעילmm			.		8.				.				.9			.			4.	49	.9			.88	4.				8				

α	  = 	 – Kλ

α	  = 	 – 	,	4p

l = )SAst - SAst,min( / As Ast , fyd,tr

str

בדיקת התאמת הדבק לכוח הנדרש

לקוצים במתיחה

לקוצים בלחיצה

לקוצים בחפיפה

למקרים של קידוח יהלום

lb,min  = αlb . Max ) 	,	 . lbd,req , 		 . d , 			 mm (

lb,min  = αlb . Max ) 	,	 . lbd,req , 		 . d , 			 mm (

lo,min  = αlb . Max ) 	,	 . lbd,req , 		 . d , 			 mm (

lb,diamond  = 	,	 . lbd
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דרישות נוספות

 Ib,sp אורך חפיפה בין קוצים

 lbd  ראה חישוב α	 ,α	

 SAst,min = As . ssd / fyd אבל יש לקחת lbd ראה חישוב α	

 fydחוזק הכניעה של הפלדה

 cמרחק מקצה הבטון

lo  =  lbd,req  .  α	  .  α	  .  α	  .  α	 + c

מעבר לדרישות סטנדרטיות של מרחק מינימאלי מקצה הבטון שזהים למוטות ברזל מותקנים לפני היציקה בהתאם לתקן בטון,
יש מגבלות נוספות הרשומות בכל תקן אירופאי של הדבק. הדרישות בדרך כלל זהות לאלו:

 a1-2 מרחק בין קוצים

lb,splice

α6 חישוב

	  ≤  α	  ≤  	,	

האזור הנבדק הינו באורך של 1.3 כפול האורך החפיפה.

ρ	> 		%		%		%> 		%

α			,			,4	,	האזור הנבדק

 ρ	
אחוז מספר הקוצים החופפים יחסית לקוצים 

לא חופפים באזור הנבדק. 

α	  = )ρ	 / 		(	,	

Minimum )4 . d ; 		mm(  ≤   a	-	   ≤   Minimum )	 . d ; 		mm(

lo,min  > αlb . Maximum ) 	,	 . α	 . lbd,req ; 		 . d ; 			mm (

cmin)מרחק מינימאלי מקצה הבטון )מ''מ

αlb
מקדם השפעה של חוזק הדבקה שווה ל-1,5 אם לא מוגדר אחר 

)בין 1 ל-1,5(

עם מובילללא מובילקוטר ברזלדרך קידוח

קידוח עם פטישון
> 		mm		mm + 	,		 x lv ≤ 	 Ø		mm + 	,		 x lv ≤ 	 Ø

≤ 		mm4	mm + 	,		 x lv ≤ 	 Ø4	mm + 	,		 x lv ≤ 	 Ø

קידוח עם מקדח פנאומטי
> 		mm 		mm + 	,	8 x lv 		mm + 	,		 x lv

≤ 		mm 		mm + 	,	8 x lv 		mm + 	,		 x lv

מוביל לקידוח
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TR023 דוגמא לחישוב לפי תקן

השאלה: איך להאריך עמוד קיים 			x			 מ''מר עם ברזל היקפי קוטר 		 מ''מ כל 	9 מ''מ במרחק 		 מ''מ מהקצה.  הבטון הינו ב-	4.  

דרישה לעומס תכן לכל מוט ברזל חדש בשליפה הינו 4 טון.

הכוונה להתקין קוצים מוטות ברזל חדשים עם דבק כימי כדי להעביר את הכוח מהברזל הישן לחדש.

.Chemfix			 נשתמש לדוגמא בדבק

המסקנה: יש להתקין את הקוצים קוטר 12 מ''מ בין 24 ל-48 מ''מ מהקוצים הקיימים עם חפיפה של לפחות 37 ס''מ.

ρ	> 		%		%		%> 		%

α			,			,4	,	

lo  =  lbd,req  .  α	  .  α	  .  α	  .  α	 + c = 			 . 	,	 . 	 . 	 . 	,	 + 		 = 			mm

cmin  = 		 + 	.		 . lbd = 		 + 	.		 . 			 = 48.	mm > 		mm ok !

Minimum )4 . d;		mm(  ≤   a	-	   ≤   Minimum )	 . d;		mm(

Min )48;		mm(=48  ≤   a	-	   ≤   Min)	4;		mm(=	4

lo,min = 	 .  Max )	,	 . α	 . lbd,req ,		 x d, 			mm( => Max )	,	 . 	,	 . 			;		 . 		;			( = 			mm
=> lbd,sp = 			 mm

Ibd,req = )d / 4( . )σsd / fbd( = )		/4( . )			/	( = 			mm

σsd = )As,req / As( . )fuk / 	,		( = )			/			( . )4		/	,		(= 			N/mm	

fbd = 	

 α	 = 	 – 	,		 )cd – d( / d = 	-	,		 . )		-		(/		 = 	,		 => 	,	

 α	 = α	 = 	 כי אין מידע על ברזל רוחבי

 α	 = 	,	

As,req = Nd / fuk = 4				 / 4		 )ST4		 לפי( = 			mm	

			mm

9	mm

			mm
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טבלאות הנדסיות

אורך

inch )in(mm		.4	.		9

foot )ft(m	.				.	8	

yard )yd(m	.9	4	.	94

mile )mi(km	.		9	.			

שטח 

in	cm		.4			.			

ft	m		.	9			.		4

yd	m		.8			.	9	

נפח

in	cm			.	8		.			

ft	m		.		8		.			

yd	m		.				.		8

US galm		.		4		4.			

oz. fl.cm		9.				.		4

כוח

lbfN4.448	.			

kgfN9.8			.			

kipkN4.448	.			

lbfkN	.					4.8

המרת מידות

לחץ

ksiMpa	.89		.	4	

psiMpa	.				4	.	

N/mm	Pa								.			

psfPa4	.88		.			

psikPa	.89		.	4	

psiN/mm		.				4	.	

כיפוף

ft-lbsNm	.				.		8

in-lbsNm	.			8.8		

טבלאות הנדסיות
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משקל סגולי של חומרים

1400 ק"ג/מ"קחול דק ויבש

1900 ק"ג/מ"קחול דק ולח

1750 ק"ג/מ"קחול חרסיתי

1450 ק"ג/מ"קחלוקי נחל

1400 ק"ג/מ"קחצץ

2500-2600 ק"ג/מ"קאבן גיר רכה אבן חול

375-650 ק"ג/מ"קאבן גיר קשה, שיש, גרניט, בזלת

1800 ק"ג/מ"קלבני סיליקט

1500 ק"ג/מ"קבלוקים חלולים 4 חורים

1150 ק"ג/מ"קבלוקים חלולים 2 חורים

375-650  ק"ג/מ"קבלוקי בטון תאי

1000 ק"ג/מ"קמים

800 - 500 ק"ג/מ"ק, לפי הגדרתובטקל

2400 ק"ג/מ"קבטון מזוין

2600 ק"ג/מ"קבטון מזוין רטוב

1800 ק"ג/מ"קחרסית

)7860( 7760 ק"ג/מ"קברזל

550 ק"ג/מ"קעץ אורן

850 ק"ג/מ"קעץ אלון

1300 ק"ג/מ"קפי.וי.סי קשיח

1300 ק"ג/מ"קפי.וי.סי פלסטי

1600 ק"ג/מ"קפוליאסטר מזויין

900 ק"ג/מ"קפוליסטירן

925 ק"ג/מ"קפוליאתילן

רעפים:

4-5 ק"גרעף בטון

2.5-3 ק"גרעף חרס

 לוח פס דמוי רעף 
)1.7 מ' X 0.37 מ'(

4.5 ק"ג

1200 ק"ג/מ"קגבס יבש

1900 ק"ג/מ"קמלט סיד-צמנט

375-650 ק"ג/מ"קחצץ בטון תאי

700 ק"ג/מ"קקירות /מחיצות מ"בטרום"

1700 ק"ג/מ"קבלוקים מלאים מחול-סיד )סיליקט(

1200 ק"ג/מ"קבלוקים חלולים מחול-סיד )סיליקט(

מוט ברזל

Ø 6 מ"מ 0.222 ק"ג/מ"א

Ø 8 מ"מ 0.395 ק"ג/מ"א

Ø 10 מ"מ 0.617 ק"ג/מ"א

Ø 12 מ"מ 0.888 ק"ג/מ"א

Ø 14 מ"מ 1.208 ק"ג/מ"א

Ø 16 מ"מ 1.578 ק"ג/מ"א

Ø 18 מ"מ 1.948 ק"ג/מ"א

Ø 20 מ"מ 2.466 ק"ג/מ"א

Ø 22 מ"מ 2.954 ק"ג/מ"א

Ø 25 מ"מ 3.854 ק"ג/מ"א

Ø 30 מ"מ 5.549 ק"ג/מ"א

מוט הברגה

Ø 8 מ"מ 0.39 ק"ג/מ"א

Ø 10 מ"מ 0.65 ק"ג/מ"א

Ø 12 מ"מ 0.92 ק"ג/מ"א

Ø 14 מ"מ 1.25 ק"ג/מ"א

Ø 16 מ"מ 1.62 ק"ג/מ"א

Ø 18 מ"מ 1.948 ק"ג/מ"א

Ø 20 מ"מ 2.5 ק"ג/מ"א

Ø 22 מ"מ 3.05 ק"ג/מ"א

Ø 24 מ"מ 3.62 ק"ג/מ"א

Ø 30 מ"מ 5.58 ק"ג/מ"א

Ø 36 מ"מ 8.05 ק"ג/מ"א

טבלאות הנדסיות
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mm > > inch

"	/4	.	mm

"	/		8mm

"	/8		mm

"	/			mm

"	/8		mm

"	/4		mm

"			mm

"	-	/4		mm

*לעיתים רחוקות 0.6 במקום 0.5

חישוב תסבולת מוט הברגה או מוט ברזל בהתאם לחוזק ולקוטר

Nrk,s = As x fukVrk,s = 0.5* x As x fuk

חישוב As שטח פעיל:

שטח פעיל של מוט ברזל

שטח פעיל של מוט הברגה

	Ø4		Ø		8Ø	Ø		Ø		Ø		8Ø	Ø		4Ø	Ø		Ø		mmØ8Øקוטר ברזל

Asmm			.		8.				.				.9			.				.				4.		94.	49	.9			.88	4.				8				

AsM8M		M		M		M		M	4M		M		M		M		

mm		8.			.	8	.				.			4.				.	4		.		8	.				.8849.	

.9		 .9ST		 .8ST 8.8ST	 .8ST	 ST	.	 ST 4.8STפלדה

fuk )N/mm	(4											8										

fyk )N/mm	(						4		48				9				8	

חישוב fuk: חוזק אופייני בשליפה 

	A4 8		  / A4			SS		 A4		 	4 / A		SSנירוסטה

fuk )N/mm	(									8		

fyk )N/mm	(						4					

			ST			ST		ST4ברזל

fuk )N/mm	(44							

fyk )N/mm	(4								

8	.	x			=4	8	kg :מחזיק בשליפה לפחות SS		4 זה אומר לדוגמא מוט הברגה קוטר 12 מ''מ עשוי מנירוסטה

	.	x4		.	x44	=					kg קוטר 27 מ''מ מחזיק בגזירה ST4		 או מוט ברזל

טבלאות הנדסיות
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סיכום העוגנים המתאימים לפי דרישות התקן ת''י 2378 חלק 2

העוגן המחבר את הזוויתן סוג קיר רקע
לקיר בטון

העוגן המחבר את הרשת לקיר רקע

עוגן חץ בקוטר 12 מ''מ בטון
ובאורך 100 מ''מ 

או עוגן ג'מבו בקוטר 12 מ''מ 
ובאורך 90 מ''מ 

עם שייבה קוטר 40 מ''מ 
עובי 2 מ''מ

 עוגן ניילון קוטר 8 או 10 מ''מ באורך 5 עד 10 ס''מ 
עם בורג מותאם או בורג בהברגה ישירה. 

)עומק התקנה מינימאלי  בקיר רקע : 5 ס''מ(

בטון/בלוק 
שחור

     

עוגן ניילון קוטר 10 מ''מ באורך 5 עד 10 ס''מ 
עם בורג מותאם. 

)עומק התקנה בקיר רקע : 5 עד 8 ס''מ(  

בטון/איטונג

    

עוגן ניילון קוטר 10 מ''מ באורך 8 עד 10 ס''מ 
עם בורג מותאם.

)עומק התקנה מינימאלי  בקיר רקע : 8 ס''מ(

 בטון/איטונג/
בלוק שחור

      

עוגן ניילון קוטר 10 מ''מ באורך 8 עד 10 ס''מ 
עם בורג מותאם.

)עומק התקנה בקיר רקע : 8 ס''מ(

הכל עשוי בגלוון חם או בנירוסטה לפי אזור ההתקנה.

עוגן המחבר את האבן ישירות לקיר רקעסוג קיר רקע

בטון
עוגן ניילון קוטר 8 או 10 מ''מ 

בעומק התקנה בקיר בטון מינימאלית 5 ס''מ

בטון/בלוק שחור

     

עוגן ניילון קוטר 10 מ''מ 
בעומק התקנה בקיר בין 5 ל-8 ס''מ 

SS			 עם בורג פלב''מ

בטון/איטונג

    

עוגן ניילון קוטר 10 מ''מ 
בעומק התקנה בקיר מינימאלית 8 ס''מ

בטון/איטונג/ בלוק שחור

      

עוגן ניילון קוטר 10 מ''מ 
בעומק התקנה בקיר 8 ס''מ

.SS316 כל העוגנים צריכים להיות עשויים מפלב''מ

סיכום העוגנים המתאימים לפי דרישות התקן ת''י 2378 חלק 4

טבלאות הנדסיות



99

אדיט
תוכנה לחישוב עוגנים

אדיט - עוגנים, ברגים, דבקים כימיים
www.adit.org.il .אתר    office@adit.org.il .טל. 077-5020696    פקס. 03-5780115    דוא"ל

 התוכנה הראשונה לחישוב עוגנים בעברית 
.ENV לפי תקנים אירופאיים     

 תוכנה גמישה וקלה לשימוש.

 אפשרות למיקום עוגנים בצורה חופשית.

 אפשרות לשינוי עומקי התקנה.

 חינם. ללא עלות בקנייה, בהתקנה וללא התחייבות.

.ENV חישוב לרעידת אדמה לפי תקן אירופאי 

גם לתכנון

לרעידת 
אדמה

התוכנה זמינה להורדה ישירות מהאתר.
לשאלות לגבי התוכנה, נא ליצור קשר עם משרדינו.
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הערות כלליות

ADIT משתמשת בשיטת חישובים של:. 1

Erocode	 : Design of Concrete Structures - Part 4: Design of fastenings to use in concrete

ממעבדה  בדיקה  או   ENV 	99	-4:			8 תקן  הינו  בחוברת  המצוינים  העומסים  מקור  העוגנים.  כל  עבור 

מאושרת או בדיקה מהיצרן.

בהתקנת עוגנים בחומרים אחרים מבטון, נדרש לבצע בדיקות שליפה באתר.  העומסים המובאים בחוברת . 2

הינם רק הכוונה למתכנן על מנת לבחור העוגן שיבדק.

יש להימנע בכל זמן ו/או מצב מאחסון חומר כימי בטמפרטורה מעל 40 מעלות צלסיוס.. 3

יש לוודא שהמוטות/הברזלים נקיים משמן לפני הכנסתם לקדח עם חומר כימי.. 4

לפי התקן האירופאי )או כל תקן אחר בינלאומי(, יש להשתמש בעוגני נירוסטה לכל אפליקציות חוץ. יש . 5

לבחור את העוגן והרמה שלו להגנה נגד קורוזיה )נירוסטה, גלוון חם...( בהתאם לאפליקציה.

לטואר. 6 דה  איב   - אדיט  חברת  מהנדס  עם  קשר  ליצור  יש  משמעותיים  דינאמיים  עומסים  של   במקרה 

)טל': 054-7976110(.  הטבלאות המופיעות בחוברת מתאימות לעומסים סטטיים בלבד.

ובדיקות מעבדה אשר בוצעו . 7 כל הנתונים המופיעים בחוברת מידע טכני של אדיט מבוססים על תקנים 

בתנאים מפורטים לפי כל סוג עוגן.  אף על פי שננקט משנה זהירות בכתיבת כל הפרטים והנתונים, ולמיטב 

ידיעתנו כל הנתונים נכונים ועדכניים, על המתכנן לבדוק ולאשר את התאמת העוגן לאפליקציה. 

מטבע המוצרים המשווקים על ידי ADIT, היצרן אחראי לתקינות המוצרים באספקה על פי אחראיות היצרן.  . 8

ADIT אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף הנגרם עקב שימוש או אי שימוש הקשור בחומר או בהתקנה של 

מוצרי עיגון.

הנתונים המופיעים בגרסה אחרונה זו )גרסה 18( מחליפים כל גרסה קודמת.. 9

בכל שאלה נוספת, נא לפנות לאיב דה לטואר 054-7976110
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