
VEJLEDNING: 

MB Projekt ApS • Mølledamsvej 12 • 3460 Birkerød • Telefon 45 82 03 18 • Telefax 45 82 05 18 
 

 

 

 

HYDRAULISK TRÆKPRØVNING AF FORANKRINGER 
 

 

Vejledning for anvendelse af hydraulisk trækprøveudstyr til test af forankringsstyrken af limankre. 

Informationer om valg af forankringsdybde, ankrenes bæreevne og tilladte prøvelast forefindes i vor 

vejledning ”Forankring med PAGEL Ekspanderende mørtler”, der fremsendes efter ønske. 

 

 

 

 

 

Udstyret består af en trykcylinder, en 

håndbetjent hydraulikpumpe med 

manometer samt en konusklemme.  

 Med et ringformet underlag fordeles 

kraften fra trykcylinderen væk fra 

ankeret og bruddet i betonen. 

 Trykcylinderen føres forsigtigt ned 

over ankeret. Ventilen på siden af 

pumpen lukkes. 

 

 

 

 

 

Stemplet pumpes et par mm op, 

hvorefter konusklemmen sættes ned 

over ankeret. 

 Klemkilerne sættes fast i konusen. 

Ved små ankre (8-10 mm) anbringes 

først en afstandsring under konusen. 

 Giv kilerne et let slag med en 

hammer, så de bider sig fast i 

ankeret. 

 

 

 

 

 

Udstyret er nu klar til testen. Der 

pumpes forsigtigt imens der nøje 

holdes øje med trykket på 

manometeret. 

 Trykket øges til den ønskede prøve-

belastning er nået, eller indtil der nås 

en maksimal værdi (svigt).  

Kraften aflæses i kg/cm
2
 eller psi. 

 På basis af den aflæste værdi findes 

kraften i kN i tabellen på næste side. 

Ved svigt bør ankeret normalt 

trækkes helt ud af undergrunden. 
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Omregningstabel fra manometervisning i kg/cm² eller psi til kN: 
 

 

I de fleste testsituationer vil der på forhånd være opgivet en ønsket trækkraft som prøvelast. 

 

Trækkraften for den enkelte prøvning bestemmes ved aflæsning af det hydrauliske tryk på cylinderens 

stempel. 

 

Prøveapparaturerne leveres med et kalibreret manometer, der enten viser trykket i kg/cm² eller i psi. 

Kontroller derfor hvilken skala manometeret måler i, før testen påbegyndes. 

 

Det anbefales på forhånd at omregne den opgivne prøvelast i kN til hydrauliktryk i kg/cm² eller psi. 

 

Tabellen herunder angiver forholdet mellem hydrauliktryk og trækkraft, for de anvendte cylindertyper. 

 

Manometer 

Trækkraft [kN] Trækkraft [kN] 

Cylinder Cylinder 

< 20 mm gevind < 16 mm ribbestål    < 20 mm ribbestål    < 30 mm gevind 

[psi] [kg/cm²] LARZEP RWH 121 RCH 202 RCH 302 

500 - 5,8 6,1 11 16 

1.000 70 11,7 12,3 21 31 

1.500 105 17,5 18,4 32 47 

2.000 140 23,3 24,6 42 62 

2.500 176 29,3 30,7 53 78 

3.000 211 35,2 36,8 63 94 

3.500 246 41,0 43,0 73 109 

4.000 281 46,8 49,1 84 125 

4.500 317 52,8 55,3 94 140 

5.000 352 58,7 61,4 105 156 

5.500 387 64,5 67,6 115 171 

6.000 422 70,3 73,7 126 187 

6.500 457 76,2 79,9 136 203 

7.000 492 81,2 86,0 147 218 

7.500 528 - - - 234 

8.000 563 - - - 250 

 

 


