
FORANKRING
ENKEL TILPASNING 

• 
ÉN ARBEIDSOPERASJON 

• 
RASK FREMDRIFT
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Ischebeck TITAN injeksjonsstål tilpasses mange ulike 
bruksområder, krav, korrosjonsmiljø og grunnforhold. 
Injeksjonsstålet brukes til forankring av blant annet 
spunt, bjelkestengsel, støttemur, bunnplater, fjellblokker, 
støpte konstruksjoner, etc. 

Boring og installasjon kan tilpasses tilnærmet alle 
grunnforhold. Ischebeck TITAN forankringer utføres 
som løsmasse- og fjellforankring, som midlertidig eller 
permanent installasjon, som strekkpeler (iht. NS EN 
14199) eller som forankringer m/frisone (iht. NS EN 
1537)..

Injeksjonsstålet er helgjenget og skjøtes med hylser. 
Ved installasjon av Ischebeck TITAN utføres flere arbeidsoperasjoner samtidig, og 
injeksjonsstålet med engangs borkrone fungerer som: 

Borestreng • Injeksjonskanal • Forankring

BRUKSOMRÅDER

Prinsippskisse for installasjon av Ischebeck TITAN:
Slag- og rotasjonsboring med samtidig, kontinuerlig injeksjon av sementsuspensjon. 

Her: 40 mm stål med Ø110mm engangs borkrone for løsmasse.

Installasjonsprosessen for Ischebeck TITAN er enkel og effektiv slik at framdriften 
kan økes betraktelig i forhold til mer tradisjonelle metoder. Rask installasjon 
medfører lavt kostnadsnivå!

SKJØT OG LENGDETILPASSING
Ischebeck TITAN injeksjonsstål skjøtes med skjøtehylser med midtstopper. 
Gjengenes utforming gjør at stålet strammes fast i 
skjøten, og forblir festet.
De fleste dimensjoner leveres i 3 m lengder. 
Injeksjonsstålet kan også kappes annen lengde ved 
behov.
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STAGHODE
Staghodet tilpasses påkrevd helning og består av en underlagsplate, festemutter, 
kilskiver eller vinkeladapter.

Staghodet kan også bygges opp ved hjelp av kule og kuleplate for økt helning.

Eksempler på staghoder

Ischebeck TITAN 30/11 
Plate og låsemutter

Ischebeck TITAN 30/11
Plate, vinkeladapter og 

låsemutter 

Ischebeck TITAN 52/26 
Plate 220x220x35mm

TITAN 40/16
Kuleplate med 

beskyttelseshode

BORUTSTYR
Ischebeck TITAN bores med engangs borkrone 
montert på selve stålstaget, hydraulisk 
topphammer. Flere utstyrsprodusenter tilbyr 
boreutstyr velegnet for boring av Ischebeck TITAN, 
med integrert spylehode, f.eks. TEI Rock Drills, 
USA.

For øvrig leveres diverse overgangsadaptere for 
enkel tilpassing til ordinært boreutstyr (R32, R38, 
T38, T45, etc.).
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PRINSIPPSKISSE TITAN FORANKRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SVÆRISK LÅSEMUTTER 

KILSKIVER 

STÅLPLATE FOR KILSKIVER 

SPUNT 

FÔRINGSRØR 
(HVIS PÅKREVD) 

STABILISERT VEGG I 
BOREHULLET 

SKJØTEHYLSE 

DISTANSEHOLDER 
(FOR LØSMASSE) 

INJEKSJONSSTAG – 
HELGJENGET RØRSTÅL 

INJEKSJONSSEMENT 

OVERDEKNING 
INJEKSJONSSEMENT 

> 20 MM 

BORKRONE 
(FOR LØSMASSE 

ELLER FJELL) 

PRINSIPPSKISSE TITAN FORANKRING
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SPUNTFORANKRING
Forankringsstagene fordeles jevnt utover spuntveggen f.eks. ved å sette Ischebeck 
TITAN stag i annen hver, eller i hver, spuntbuk. Spuntveggen kan dermed ofte 
forankres uten bruk av pute.

Ved forankring med Ischebeck TITAN benyttes normalt heller ikke stylter på 
spunten, siden staghelningen oftest kan holdes slakere for løsmassestag. 

ISCHEBECK TITAN FORANKRING

Ischebeck TITAN 52/26 spunt-forankring:
Stagene på bildet gjennomsetter en veifylling og er forankret i fast fjell med ca. 3-4 m 

forankringslengde. Installasjon - boring med Ø115 mm borkrone for fjell og kontinuerlig 
injeksjon av sementsuspensjon.

INSTALLASJON 
Injeksjonsstagene bores med hydraulisk topphammer med integrert spylehode, 
eller overgangsadapter med spylehode, og samtidig kontinuerlig injeksjon gjennom 
injeksjonsstålet. 

Sementsuspensjon pumpes inn i spylehodet, videre inn i injeksjonsstålet 
og ut i selve borehullet gjennom åpninger i borkronen. HWE leverer diverse 
overgangsadapter med spylehode og holder til borenakke R32, R38, T38, T45 osv., 
Se illustrasjon og eksempel på neste side.
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Eksempler på installasjon

Overgangsadapter Ischebeck 
TITAN 30/11- borenakke R38

Borhammer TE550fr TEI Rock Drills 
med bornakke for TITAN 40/16

STAGDIMENSJONER 
Ischebeck TITAN injeksjonsstål leveres i dimensjoner fra 30/16 - 196/130, (dimensjon 
ytre/indre d i mm). Bruddlast 220 kN – 10300 kN. Se for øvrig eget teknisk datablad.

SEMENTFORBRUK
Eksempel vanlig sementforbruk for dimensjon 30/11 og 40/16 ca. 15-20 kg sement 
pr. m stag, og for 52/26 og 73/53 ca. 40-50 kg pr. m stag. NB. Faktisk sement-forbruk 
avhenger av stedlige grunnforhold.

KORROSJONSBESKYTTELSE 
Gjengene på Ischebeck TITAN injeksjonsstål - iht. DIN 488 - begrenser rissene i 
sementomslutningen, og sementsjiktet som omgir staget er dermed godkjent som 
enkel korrosjonsbeskyttelse. Dette forutsetter en viss tjukkelse på over-dekning. 
Kravet om korrosjonsbeskyttelse kan for øvrig også ivaretas ved varmforsinket 
og epoksybelagt stål (DC) eller ved bruk av fôringsrør av plast eller stål i spesielt 
utsatte soner. Ischebeck TITAN leveres som svartstål, varmforsinket (Zn), Duplex 
Coated (DC) og INOX rustfritt (dimensjon 30/11 og 40/16) for spesielt aggressive 
korrosjonsmiljøer.
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Besøksadresse 
Jellestadveien 33

1739 Borgenhaugen

Postadresse 
Postboks 133

1740 Borgenhaugen

Hovedkontor – Borgenhaugen
+47 69 10 21 20

Avdelingskontor – Drammen
+47 482 14 784

Web og e-post
www.hwe.no | post@hwe.no


