
טבלת עומסים לעוגן בודד )בטון ב-30(

THDEX6THDEX7THDEX10THDEX12THDEX16סוג העוגן

ק
דו

ס
א 

 ל
טון

עומס כשל אופייניב
שליפה

Nrk,cone

kN

10.915.016.720.744.0
Nrk,pull5.59.012.020.040.0
Nrk,steel12.818.732.751.2115.9

Vrk7.17.516.335.657.9גזירה

עומס תכן
Nrd3.15.06.711.126.7שליפה
Vrd5.76.013.023.046.3גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec2.23.64.87.919.0שליפה
Vrec4.14.39.316.533.1גזירה

ק
דו

ס
ון 

ט
ב

עומס כשל אופייני
שליפה

Nrk,cone

kN

-10.711.914.831.5
Nrk,pull-6.09.012.030.0

 Nrk,steel-18.732.751.2115.9
Vrk-7.516.335.657.9גזירה

עומס תכן
Nrd-3.35.06.720.0שליפה
Vrd-6.06.68.241.9גזירה

עומס מומלץ
עומס שירות

Nrec-2.43.64.814.3שליפה
Vrec-4.34.75.930.0גזירה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

Lאורך העוגן

mm

30-6035-15055-13065-14080-160
hnom45556070110עומק התקנה נומינלי

d05681014קוטר קידוח בבטון
hb,min1015152020עובי בטון מינימאלי מעבר לקדח

df79121418קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד
copt45556070110מרחק אופטימאלי מקצה הבטון

cmin45455060100מרחק מינימאלי מקצה הבטון
sopt90110120140220מרחק אופטימאלי בין העוגנים

smin45455060100מרחק מינימאלי בין העוגנים

European
Approval ETA-15/0017- ETAG001 - option 1

THDEX

= מיועד לבטון סדוק בלבד.

THDEX

THDAV

THPAN

THTRUSS

המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים והמרחקים אופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה.
לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן. 

מאפיינים
• טכנולוגיה: הברגה ישירה	
•  גלוון Silvert Ruspert Coating הנותן 	

"salt spray test" 500 שעות בבדיקת
• גם לשימוש חוזר	

אפליקציות שונות
• עיגון רגל תבניות	
• עיגון מעקות, כסאות, מדרגות	
• עיגון קירות מסך	
• עיגון זמני	
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חישוב עוגן THDEX לפי יישום
ETAG Annex C צורת חישוב מופשטת לפי

הערות

 - לפי ה-ETAG, מחשבים את העוגנים לפי עומסי תכן design ולא לפי עומסים שימושים/מומלצים/שירות

 - מחשבים את העוגן לפי 3 סוגי כשל בשליפה "Pull-out", קונוס הבטון, קריעת חומר העוגן, לאחר מכן מחשבים  

   3 סוגי כשל בגזירה קצה הבטון, קריעת חומר העוגן ו-pry-out ובסוף בודקים את הכשל המשולב.

1 - כשל בשליפה

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

fBמקדם השפעת סוג הבטון

heff(mm) עומק התקנת העוגן

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

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

 No
rd,cחוזק תכן נומינלי העוגן בשליפה לפי קונוס הבטון

fBמקדם השפעת סוג הבטון

fANמקדם השפעת מרחק בין העוגנים

fRNמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

heff(mm) עומק התקנת העוגן

fck(N/mm2) חוזק לחיצת הבטון

No
rd,c = 10,1 . (25)0,5 . heff

Noלבטון לא סדוק         1800 /   1,5
rd,c = 7,2 . (25)0,5 . heff

לבטון סדוק        1800 /1,5

No
rd,pkN

THDEX 6THDEX 7THDEX 10סוג העוגן

6710קוטר העוגן

heff203420423545

1.83.12.45.05.26.7בטון לא סדוק

1.63.33.95.0--בטון סדוק

THDEX 12THDEX 16סוג העוגן

1216קוטר העוגן

heff4252516686

9.011.115.820.526.7בטון לא סדוק

5.46.711.915.320.0בטון סדוק

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

fB1.001.221.341.411.481.55

ב-60ב-50ב-45ב-40ב-35ב-30ב-25סוג הבטון

fB1.001.101.181.261.341.411.55

No
rd,ckN

heff2530405060708090100

3.54.67.19.913.016.420.124.028.1בטון לא סדוק

2.53.35.17.19.311.714.317.120.0בטון סדוק

fB = (         )0,5fck

25

fB = (         )0,5fck

25
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fAN
מקדם השפעת מרחק בין 

העוגנים

s1-2
X1 מרחק בין עוגן

X2 ועוגן

c(mm) מרחק עד קצה הבטון

יש להכפיל את המקדמים לחוד

או ביחד לפי כיוון אנכי או אופקי.

fAN = fAN,s1-2 . fAN,s1-3

יש להכפיל את המקדמים 
לחוד או ביחד לכל הכיוונים.  

לדוגמא, עוגן בפינת הבטון.

fRN = fRN,y . fRN,z

fAN = 0.5 + 
s

4 . heff

fAN  מקדם השפעת מרחק בין 2 עוגנים

2530405060708090

300.800.750.690.650.630.610.590.58

400.900.830.750.700.670.640.630.61

501.000.920.810.750.710.680.660.64

601.000.880.800.750.710.690.67

700.940.850.790.750.720.69

801.000.900.830.790.750.72

900.950.880.820.780.75

1001.000.920.860.810.78

1100.960.890.840.81

1251.000.950.890.85

1401.000.940.89

1500.970.92

1601.000.94

1801.00

heff s

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

Nrd,s

THDEX 6THDEX 7THDEX 10THDEX 12THDEX 16סוג העוגן

kN8.512.521.834.177.3

Nrd < העומס תכן המופעל על העוגן בשליפה צריך להיות   

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

fRN   מקדם השפעת מרחק מקצה הבטון

2530405060708090

251.000.920.810.750.710.680.660.64

301.000.880.800.750.710.690.67

401.000.900.830.790.750.72

501.000.920.860.810.78

601.000.930.880.83

701.000.940.89

801.000.94

901.00

cheff

S1-2

S1-3

Cz

Cy

קצה הבטון

טון
הב

ה 
קצ

fRN = 0,5 + 0,5 . c
heff
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וק
סד

א 
 ל

טון
ב

Vo
rd,ckN

THDEX 6THDEX 7THDEX 10THDEX 12THDEX 16סוג העוגן

hnom33453355506060707590110

2034204235454252516686

453.323.573.413.813.884.064.124.304.494.785.12

503.854.133.944.394.474.674.734.945.145.465.84

554.414.714.515.005.085.315.375.605.826.176.58

604.985.325.095.635.725.966.046.286.526.907.34

706.196.596.326.967.067.347.437.717.998.428.92

807.487.947.638.368.488.808.909.229.5410.0210.59

908.859.369.019.849.9710.3310.4410.8011.1611.7012.34

10010.2810.8610.4611.3911.5311.9412.0612.4612.8613.4614.16

12013.3414.0413.5614.6814.8515.3415.4915.9716.4517.1617.99

14016.6317.4716.9018.2218.4219.0019.1619.7220.2821.1122.07

16020.1521.1120.4521.9822.2122.8723.0723.7124.3525.2926.38

18023.8724.9724.2125.9626.2126.9627.1827.9028.6229.6930.91

20027.7829.0228.1730.1230.4131.2431.4932.2933.1034.2835.64

25038.3539.9338.8441.3441.7042.7643.0644.0845.1046.5848.28

heff c

Vrd,s

THDEX 6THDEX 7THDEX 10THDEX 12THDEX 16סוג העוגן

kN5.76.013.028.546.3

2 - כשל בגזירה

2.1Vrd,s =  0,5 . As . fuk / 1,5 כשל בחומר העוגן

Vrd,c = Vo 2.2 כשל לפי קצה הבטון
rd,c . fB . fγ,V . fAR,V

אם העוגן רחוק מכל קצה, אין צורך בחישוב זה.
יש לחשב את הכשל לפי כל הכיוונים במקום בו המרחק מהקצה הקצר.

.ADIT במידה ויש 2 או יותר מרחקים מאוד קצרים מהקצה, מומלץ ליצור קשר עם מהנדס

Vo
rd,cחוזק תכן נומינלי של העוגן בגזירה

fB מקדם השפעת סוג הבטון

fγ,Vמקדם השפעת הזוית בין כיוון הכוח המופעל וכיוון קצה הבטון

fAR,Vמקדם השפעת מרחק מקצה הבטון ומרחק בין העוגנים

d(mm) קוטר לב הבורג

heff(mm) עומק התקנת העוגן

c(mm) מרחק עד קצה הבטון

Vo
rd,c = [  2,4 . dα . heff

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500                             לבטון לא סדוק

α = 0,1 . (heff/c)0,5

β = 0,1 . (d/c)0,2 
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וק
סד

ון 
בט

Vo
rd,ckN

THDEX 6THDEX 7THDEX 10THDEX 12THDEX 16סוג העוגן

hnom33453355506060707590110

2034204235454252516686

452.352.532.412.702.752.882.923.053.183.383.63

502.732.932.793.113.163.313.353.503.643.874.13

553.123.343.193.543.603.763.813.964.124.374.66

603.533.763.613.994.054.224.284.454.624.885.20

704.394.674.484.935.005.205.265.465.665.966.32

805.305.625.405.926.006.236.306.536.767.107.50

906.276.636.386.977.067.327.407.657.918.298.74

1007.287.697.418.078.178.468.548.829.119.5310.03

1209.459.959.6110.4010.5210.8710.9711.3111.6512.1512.74

14011.7812.3711.9712.9113.0513.4613.5713.9714.3714.9515.63

16014.2714.9614.4915.5715.7316.2016.3416.7917.2417.9118.69

18016.9117.6917.1518.3918.5719.1019.2519.7620.2721.0321.89

20019.6820.5519.9521.3421.5422.1322.3022.8823.4424.2825.24

25027.1628.2927.5129.2829.5430.2930.5031.2331.9432.9934.20

heff c

γ0o20o30o40o50o60o70o80o90o

fγ,V11.051.131.241.401.641.972.322.5

ב-60ב-50ב-45ב-40ב-35ב-30ב-25סוג הבטון

fB1.001.101.181.261.341.411.55

γזוית העומס בגזירה יחסית לקצה הבטון

γ

V טון
הב

ה 
קצ

0o <  γ < 90o
fγ,V =

1

(cos γ)2 + (0,25 . sin γ)2

במידה והזוית גדולה מ-90o, יש לחשב אך ורק את מרכיב הכוח המקביל לקצה הבטון. 
אין צורך להתחשב במרכיב הכוח שהינו בכיוון הפוך לקצה הבטון.

* לעוגן בודד

c (mm) מרחק עד קצה הבטון לפי כיוון הבדיקה

sx (mm) מרחק בין העוגנים לפי קו מקביל עם קצה הבטון

nמספר עוגנים מהשורה הכי קרובה לקצה הבטון

* לקבוצת עוגנים
fAR,V = 

3c + s1 + s2 + s3 + ... + sn-1

3nc

ETA דרישות של תקן אירופאיmm

6810121416קוטר העוגן

7912141618חור בפלדה מוצמדת

ETA דרישות של תקן אירופאיmm

182022242730קוטר העוגן

202224263033חור בפלדה מוצמדת

s1 s2 sn-2 sn-1

cקצה הבטון

לפי תקן אירופאי ETA 2001, יש להתאים את החור בפלדה המוצמדת עם קוטר העוגן )ראה טבלה(.  במידה ולא תהיה התאמה בין העוגן לחור בפלדה 
או מילוי החור, אין אפשרות להבטיח מעבר כוחות בגזירה בין שורות העוגנים ונוכל להתחשב בגזירה רק בשורת העוגנים הקרובה ביותר לקצה הבטון.

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

β . 250,5 . c1,5 ] / 1500

fB = (         )0,5fck

25
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3 - כשל לפי העומס המשולב

NSdעומס תכן בשליפה המופעל על העוגן

VSdעומס תכן בגזירה המופעל על העוגן

NRd,concrete(Nrd,c, Nrd,p(  מינימום   =   

VRd,concrete(Vrd,c, Vrd,cp(  מינימום   =   
NSd VSd+ < 1))( (

1,5 1,5

NRd,concrete VRd,concrete

NRd,steelNrd,s   =  

VRd,steelVrd,s    = 
NSd VSd+ < 1))( (

2 2

NRd,steel VRd,steel

מדריך התקנה

1( לקדוח חור בקוטר המתאים לעוגן )ראה ראש העוגן לקוטר הנדרש( ובעומק אורך העוגן + 2 ס''מ.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר )מומלץ אך לא נדרש(.

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

123

Pryout 2.3 כשל לפיVrd,cp =  k . Nrd,c

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

k
1h < 60 מ''מ

2h > 60 מ''מ

Nrd,c)1.2 ראה חישוב כשל בשליפה(
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מידות ומק''טים

THDEXL

tfix

heff

df

Lh

dh

h1

h

d0 d1

מק"טתיאור פריט

קוטר
הבורג

d1 (mm)

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d0 (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)

THDEX 6X30THDEX0603065730827

THDEX 6X40THDEX06040657408127

THDEX 6X50THDEX0605065750857

THDEX 6X60THDEX06060657608157

THDEX 7.5X35THDEX070357.5693510*220

THDEX 7.5X45THDEX070457.5694510*1220

THDEX 7.5X60THDEX070607.5696010520

THDEX 7.5X80THDEX070807.56980102520

THDEX 7.5X100THDEX071007.569100104520

THDEX 10.5X55THDEX1005510.58125513*550

THDEX 10.5X65THDEX1006510.58126513550

THDEX 10.5X75THDEX1007510.581275131550

THDEX 10.5X90THDEX1009010.581290133050

THDEX 10.5X110THDEX1011010.5812110135050

THDEX 10.5X130THDEX1013010.5812130137050

THDEX 12.5X65THDEX1206512.510146515*580

THDEX 12.5X75THDEX1207512.510147515580

THDEX 12.5X85THDEX1208512.5101485151580

THDEX 12.5X100THDEX1210012.51014100153080

THDEX 12.5X120THDEX1212012.51014120155080

THDEX 12.5X140THDEX1214012.51014140157080

THDEX 16.5X80THDEX1608016.5141880185120

THDEX 16.5X115THDEX1611516.51418115185120

THDEX 16.5X130THDEX1613016.514181301825120

THDEX 16.5X160THDEX1616016.514181601850120

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

dH

LH L

מק"טתיאור פריט

קוטר
הבורג

d1 (mm)

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d0 (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)

THDAV 7.5X72THDAV070727.56972TX301720

THDAV 7.5X92THDAV070927.56992TX303720

THDAV 7.5X112THDAV071127.569112TX305720

THDAV 7.5X132THDAV071327.569132TX307720

THDAV 7.5X152THDAV071527.569152TX309720

מק"טתיאור פריט

קוטר
הבורג

d1 (mm)

קוטר קידוח
)לב הבורג(

d0 (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)

THPAN 7.5x50THPAN070507.56950TX401720

THTRUSS 7.5x50THTRU070507.56950TX301720

THPANTHTRUSS

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